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Уважаеми колеги, 

Центърът за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО) е 

самостоятелно звено в структурата на ИУ – Варна и се занимава с 

въвеждането и развитието на дистанционната форма на обучение в 

университета. Част от задачите на Центъра са свързани с извършването на 

технологична и логистична поддръжка на дистанционното обучение, както и 

с осъществяването на връзка и координация с основни и обслужващи звена в 

университета, свързани с  дистанционното обучение. 

Съществена част от философията на ИУ – Варна за предоставяне на 

висококачествена образователна услуга е поддържането на активна 

комуникация с нашите студенти. По този начин Вие ще получавате 

навременна и точна информация за важните неща, касаещи Вашето обучение. 

В тази връзка, изготвихме за Вас този кратък наръчник, в който сме 

събрали най-съществената информация, свързана с обучението Ви в 

дистанционна форма в ИУ – Варна. 

В случай че имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас 

на посочените в края на наръчника данни за контакт. 

 

Екипът на Центъра за електронно и дистанционно обучение 

 при Икономически университет – Варна 

https://e-learn.ue-varna.bg/
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Какво представлява дистанционната форма на обучение 

в Икономически университет – Варна? 

 При дистанционната форма на обучение студентът и преподавателят са 

разделени по местоположение, но не непременно и по време. 

 Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма 

на обучение. 

 В семестриалната такса за обучение се включва комплект електронни 

учебни материали за съответния семестър. Материалите са достъпни на 

платформата за електронно обучение. 

 Изпитите се провеждат присъствено в ИУ – Варна по предварително обявен 

график. 

 

Организация на обучението 
Организацията на обучението на студентите в дистанционна форма 

включва електронно базирани учебни занятия, които се равняват на 20% от 

аудиторната заетост, предвидена в учебния план за редовната форма на 

обучение по дадена специалност. Обучението при тези занятия се провежда с 

използването на софтуер за видеоконферентна връзка, като напр. Google Meet. 

Останалите 80% от учебните занятия, предвидени в плана за редовна 

форма на обучение, при дистанционно обучение се провеждат под формата на: 

самоподготовка, синхронна и асинхронна комуникация с титуляри и асистенти, 

полагане на тестове, подготовка на курсови работи, проекти и други дейности, 

предвидени в учебната програма по съответната дисциплина. 

Първият семестър от обучението в специалностите с ДФО от ОКС 

„бакалавър” и ОКС „магистър” започва с присъствен информационен ден, в 

рамките на който се провежда официално откриване на учебната година и 

встъпителен курс за запознаване на новоприетите студенти с технологията за 

осъществяване на интерактивна комуникация чрез платформата за дистанционно 

обучение в ИУ – Варна, както и с организацията на достъпа до електронните 

учебни материали (ЕУМ) и ресурси. 

Оценяването по всяка дисциплина се състои от две части – семестриално и 

сесийно. Семестриалното оценяване има 20% тежест в крайната оценка, а 

сесийното – 80%. Използва се точкова система от 0 до 100 точки, които след 

https://e-learn.ue-varna.bg/
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изпита се преобразуват в оценки по шестобалната система (от слаб 2 до отличен 

6). 

Осигурена е възможност за допълнителна персонална комуникация между 

студента и преподавателя (титуляр и асистент) чрез консултациите по Интернет, 

равняващи се на 10 на сто от аудиторната заетост, предвидена в учебния план за 

редовна форма на обучение по специалността. Консултациите се провеждат 

онлайн с използването на софтуер за видеоконферентна връзка. 

Учебната година за студентите от дистанционна форма на обучение се 

организира в съответствие с утвърден от Академичния съвет график на учебния 

процес. 

NB! За актуална информация относно Вашето обучение в дистанционна 

форма следете секцията „Новина от сайта“ на платформата за електронно 

обучение eLearn. 

 

 

Въвеждащо обучение 

В рамките на първия присъствен информационен ден от дистанционното 

обучение в специалности от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, ЦЕДО организира 

и провежда встъпителен курс за запознаване на новоприетите студенти с 

технологията за осъществяване на интерактивна комуникация чрез платформата 

за електронно обучение в ИУ – Варна, както и с организацията на достъпа до 

електронните учебни материали и ресурси. Графикът на въвеждащото обучение 

се публикува заедно с разписанието за учебната заетост по време на електронно 

базирания период. 

 

https://e-learn.ue-varna.bg/
https://www.ue-varna.bg/bg/p/7959
https://www.ue-varna.bg/bg/p/7959
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Електронно базирани учебни периоди 

По време на електронно базираните учебни периоди титулярят по 

съответната дисциплина разяснява тематиката на дисциплината, изискванията 

към студентите, начина на самоподготовка и формите за провеждане на текущ 

контрол: възлага разработване на курсови работи, домашни задачи, казуси и 

други, разяснява начина за комуникация в студентската група (при възлагане на 

работа в екип) и с преподавателя. Електронно базираните учебни периоди се 

провеждат по предварително утвърден график на учебния процес. 

Електронно базираният учебен процес включва лекции и упражнения. 

Разписанието за тяхното провеждане по дни, часове и зали се публикува 

преди началото на съответния семестър и е налично в университетската 

информационна система на следния  адрес. 

 

Консултации с преподавател 

Синхронната комуникация „студент – преподавател” по време на 

задължителните консултации се провежда по оповестен на платформата за 

дистанционно обучение график за консултации. Графикът се публикува веднага 

след приключване на присъствения период за студентите в ДФО, като 

консултациите са разпределени във времето, което остава до края на текущия 

семестър. Графикът за консултациите е достъпен чрез връзките, разположени на 

началната страница на платформата за електронно обучение. 

Консултациите Ви дават възможност за непосредствена комуникация с 

Вашите преподаватели, по време на които можете да получавате моментален 

отговор на Вашите въпроси. 

Платформата за електронно обучение притежава система за вътрешни 

съобщения, която е достъпна от следната икона:   . 

За да пишете на даден студент или преподавател, следва да въведете 

неговото име в полето „Търсене“. 

NB! Можете да търсите единствено студенти и преподаватели, които са 

участници в курсовете, в които Вие сте записани. 

Изпратените съобщения извеждат известие в платформата, а също така 

информират получателя чрез имейл. 

https://e-learn.ue-varna.bg/
https://info.ue-varna.bg/bg/schedule
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Можете да комуникирате с преподавателите и посредством техните 

служебни електронни пощи (посочени в профила им в платформата за 

дистанционно обучение – при кликване върху името на преподавател, както и в 

персоналния им профил в сайта на университета). Контакти за връзка с 

преподавателите можете да намерите също в указанията по съответната 

дисциплина. 

Освен онлайн, можете да посещавате преподавателите и на място в 

университета по време на обявените в техните профили часове за присъствени 

консултации. Препоръчваме Ви да използвате търсачката в основния сайт на ИУ 

– Варна, в която изписвате името на търсения от Вас преподавател. В профила на 

преподавателя е посочен неговият кабинет и седмичните часове за присъствени 

консултации. 

 

Семестриално оценяване 

Семестриалното оценяване (текущ контрол) се осъществява през 

платформата за електронно обучение. Най-често преподавателите използват 

тестове и задания (курсови проекти, реферати, презентации, есета и т.н.) за 

оценка. Възможно е да се приложат и други дейности за оценяване. 

Максималният брой точки, който можете да получите за семестриална оценка, е 

20. 

NB! Ясни и точни указания по дисциплината (вкл. прилагани форми на 

текущ контрол) се публикуват в основната секция на всеки курс. Следете 

сроковете за изпълнение на поставените задачи! 

 

https://e-learn.ue-varna.bg/
https://ue-varna.bg/
https://ue-varna.bg/
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Сесийно оценяване 

Основната форма на сесийно оценяване в ДФО е присъствен изпит. Той 

има задължителен характер, което означава, че: 

1. Изпитът се провежда по предварително приет и обявен график. 

2. Студентът не се освобождава от него на база резултатите от 

семестриалното оценяване. 

Изпитът включва решаване на електронен тест със затворени, отворени 

и/или комбинирани въпроси, както и други контролни форми, обявени 

предварително в учебната програма по дисциплината. Учебната програма се 

публикува във форум „Обявления“ на съответната дисциплина в платформата за 

електронно обучение. 

В началото на изпита се поставя инструкция за попълването му с посочване 

на количеството и типа включени въпроси, времето за решаването им, 

необходимостта от използване на помощни средства (калкулатори, изчислителни 

таблици, справочници и др.). 

Начинът и формата на сесийно оценяване на студенти със специални 

образователни потребности се уточнява с водещия семинарните занятия по 

дисциплината до 2 седмици след започване на семестъра и се съгласува с 

титуляря на дисциплината. 

За студенти със специални образователни потребности изпитите могат да 

бъдат с удължено времетраене. Провеждат се в подходящо за целта време и 

място, като по преценка на оценяващия екип, студентът може да бъде 

придружаван от личен асистент. 

При оценяване на студенти със специални образователни потребности с 

разрешение на декана може да се използва и платформата за електронно 

обучение или други информационно-комуникационни технологии. 

Минималният и максималният брой въпроси за изпитния тест се определя 

от оценяващия екип съобразно спецификата на учебната дисциплина и начина на 

провеждане на изпита. 

Сесийната оценка се определя като сума от получените точки от отделните 

елементи на изпита. 

Максималната сесийна оценка за редовната, поправителната и 

ликвидационната сесия при дистанционно обучение е 80 точки, а за 

неположените изпити съгл. чл. 109, ал. 7 от Правилника на ИУ – Варна за всички 

форми на обучение – 100 точки. 

https://e-learn.ue-varna.bg/
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Продължителността на аудиторното време за провеждане на писмения 

изпит е от 1 до 2,5 часа. 

 

Крайна оценка 

Крайната оценка по учебна дисциплина, по която има предвиден изпит в 

учебния план, се формира като общ резултат от семестриалното и сесийното 

оценяване. За дисциплини, по които формата на контрол е текуща оценка, същата 

се формира като общ резултат от формите на семестриалното оценяване (текущ 

контрол). 

Крайните оценки се оформят в цели числа по шестобалната система и се 

считат за положителни при постигната минимална оценка от 3,00. 

За формиране на семестриални оценки се използва точкова система, като 

общата сума на семестриалния и сесийния резултат по отделна дисциплина не 

може да надхвърля 100 точки. 

При оформяне на крайната оценка (в т.ч. семестриална – при дисциплини 

без изпит) общата сума на всички получени точки се приравнява към 

шестобалната система както следва: 

• от 87 до 100 точки – Отличен 6,00 

• от 73 до 86 точки – Много добър 5,00 

• от 59 до 72 точки – Добър 4,00 

• от 45 до 58 точки – Среден 3,00 

• до 44 точки – Слаб 2,00 

Независимо от общата сума на точките от семестриалното и сесийното 

оценяване, тази скала се прилага при условие, че студентът е получил минимум 

10 точки на изпита. 

При констатирана измама или опит за измама по време на изпит студентът 

получава нула точки и крайна оценка по дисциплината – Слаб (2,00), а при 

провеждане на семестриална форма на контрол – нула точки за съответната 

форма на контрол. 

 

Завършване 

Обучението на студентите във всички образователно-квалификационни 

степени в ДФО завършва с полагане на държавен изпит. 

Обучението в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” завършва с държавен 

изпит по специалността или защита на дипломна работа, условията за което са 

регламентирани в чл. 69 от Правилника на ИУ – Варна. 

https://e-learn.ue-varna.bg/
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Комплексният държавен изпит е задължителен за студентите бакалаври и 

магистри, които не отговарят на изискванията за защита на дипломна работа по 

чл. 69, ал. 2 от Правилника на ИУ – Варна. 

Комплексният държавен изпит се полага на основата на приет и предложен 

от катедрата тематичен план (въпросник), в който се включват основни теми 

и/или задачи от подбрани, профилиращи обучението в специалността, 

дисциплини.  

Броят на темите и/или задачите от всяка специална дисциплина 

съответства на относителния дял на нейния общ хорариум в учебния план. 

Общият брой на темите и задачите, включени във въпросника за 

комплексния държавен изпит, е не по-малко от 40 и не повече от 80. 

При провеждане на комплексния писмен държавен изпит изцяло по 

тестова форма със закрити въпроси, общият брой на въпросите е не по-малко от 

60 и не повече от 100. 

Студентите получават тематичен план (въпросник) за подготовка на 

комплексния държавен изпит не по-късно от три месеца преди датата на 

провеждането му. Същият се публикува и на уебсайта на ИУ – Варна, както и в 

платформата за дистанционно обучение. 

При защита на дипломна работа всеки от членовете на държавната изпитна 

комисия оценява знанията, уменията и компетентностите, демонстрирани от 

дипломанта, по точкова система в диапазон от 0 до 100 т. 

 

Достъп до учебни материали 
В платформата за електронно обучение 

Всички курсове в дистанционна форма на обучение са обезпечени с 

електронни учебни материали. Те могат да бъдат под формата на презентации, 

лекции в текстов формат, упражнения по дисциплината, тестове за 

самоподготовка и др. 

Всички ЕУМ са достъпни на платформата за електронно обучение на 

Икономически университет – Варна. 

https://e-learn.ue-varna.bg/
https://e-learn.ue-varna.bg/
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Достъпът до платформата за електронно обучение изисква потребителско 

име и парола. За вход в системата използвайте данните за проверка на Вашето 

студентско състояние (системата WebStudent): 

a. Потребителско име: Вашият факултетен номер 

b. Парола: Вашата парола 

Обърнете внимание, че като парола не можете да използвате ЕГН или ЛНЧ. 

Необходимо е да сте създали лична парола в системата за студентско състояние. 

В случай че не сте генерирали лична парола за достъп до системата 

WebStudent, моля, изпълнете следните стъпки: 

Влезте в университетската информационна система WebStudent с Вашия 

факултетен номер и ЕГН. 

Изберете опцията „Редактиране на профил“: 

 

https://e-learn.ue-varna.bg/
https://info.ue-varna.bg/
https://info.ue-varna.bg/
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След това въведете своя имейл адрес: 

 
Ще получите имейл със заглавие „Потвърждаване на E-Mail | ИУ-Варна“. 

Моля, отворете предоставения в писмото линк, с който ще потвърдите 

валидността на имейл адреса си. В появилия се екран въведете своя персонална 

парола, която ще използвате за вход във WebStudent и в платформата за 

електронно обучение eLearn: 

 
При проблеми с достъпа е необходимо да се обърнете към 

администратора на платформата на адрес cedo@ue-varna.bg. 

https://e-learn.ue-varna.bg/
mailto:cedo@ue-varna.bg
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Студентите биват автоматично записани към изучаваните курсове в 

началото на съответния семестър. Дисциплините могат да бъдат достъпени от 

опциите „Моето табло“ или „Моите курсове“, разположени в лявата част на 

платформата. 

  

NB! След завършване на съответната образователна степен (чрез успешно 

положен държавен изпит) или при загуба на студентски права, достъпът до 

платформата за дистанционно обучение и електронните учебни материали на нея 

се прекратява. 

В началото на всеки курс са публикувани учебна програма и указания по 

дисциплината, а също така линк за достъп до виртуалната стая по дисциплината. 

Възможно е да има няколко стаи, напр. една за лекции и една за упражнения. 

Най-често използваният софтуер за видеоконферентна връзка е Google Meet.  

Учебното съдържание е представено по теми от учебната програма на 

дисциплината, като за всяка тема са достъпни електронни учебни материали за 

подготовка. 

 

https://e-learn.ue-varna.bg/
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Обърнете специално внимание на указанията по дисциплината, за да сте 

запознати с това кога ще се осъществяват формите на текущ контрол и какъв ще 

бъде форматът на изпита. Важно е да следите също новините за съответния курс 

(разположени в дясната част на екрана на платформата, необходимо е да се 

натисне бутонът ): 

… 

  

https://e-learn.ue-varna.bg/
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В библиотеката 

Всички студенти могат да използват книжните издания, достъпни в 

библиотеката на ИУ – Варна. Заемна служба се намира на петия етаж в основната 

сграда на университета, кабинет 502, а читалнята – на шестия етаж. 

 

За да използвате ресурсите на библиотеката, е необходимо да имате 

читателска карта. Новоприетите студенти (бакалаври и магистри) се регистрират 

в Заемна служба на библиотеката (V етаж), след представяне на студентска 

книжка. Таксата за издаване на читателска карта е 3 лв. и се заплаща в касата на 

университета (ет. 2, каб. 231). Издадената читателска карта е документ за 

ползване услугите на библиотеката (вход за читалня, копирни услуги, заемане и 

връщане на литература) и важи до края на следването. Повторно издаване на 

читателска карта (при изгубване, унищожаване и пр.), става след заплащане на 

глоба от 5 лв. в касата на университета. 

За да проверите дали дадено издание е налично в библиотеката, може да 

използвате електронния каталог на библиотеката.  

https://e-learn.ue-varna.bg/
http://library.ue-varna.bg/


 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

 

ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

 

Платформа за електронно обучение: https://e-learn.ue-varna.bg 
15 

 
След като въведете дадена ключова дума и намерите търсения от Вас 

учебник, учебно помагало или друг книжен източник, се визуализират 

съответните резултати. Част от изданията са дигитализирани и могат да бъдат 

отворени в PDF формат (чрез опцията „Пълен текст“). 

 
От електронния каталог може да видите сигнатурния номер на съответното 

издание (в случая В 72389), по който може да го намерите на място в 

библиотеката. 

Допълнителна информация за библиотеката може да намерите в 

Пътеводителя на библиотеката. 

  

https://e-learn.ue-varna.bg/
http://ue-varna.bg/bg/Spisak.aspx?fid=379


 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

 

ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

 

Платформа за електронно обучение: https://e-learn.ue-varna.bg 
16 

Права и задължения на студентите 
Студентите от дистанционна форма на обучение се ползват с правата и 

имат задълженията, предвидени в Правилника на ИУ – Варна, чл. 102 и чл. 103, а 

именно: 

Чл. 102. (1) Всеки студент има право: 

1. да участва в образователния процес; 

2. да получава квалифицирана научна помощ и творческо ръководство; 

3. да избира учебни дисциплини в случаите, предвидени в учебния план; 

4. да се обучава едновременно по две специалности в ИУ – Варна и да 

придобива допълнителна квалификация по специалностите и курсовете към ЦПО; 

5. да получава помощ и стипендия, да ползва студентските столове и 

общежития при определените от нормативните актове условия, да ползва 

медицинско обслужване, както и учебната и спортната база на ИУ – Варна; 

6. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на ИУ – Варна; 

7. да участва в научноизследователската дейност на ИУ – Варна и да ползва 

всички авторски и изобретателски права; 

8. да се сдружава в учебни, научни, спортни, културни и други общности за 

защита на своите права и интереси, както и да членува в международни 

организации, които не противоречат на националното законодателство; 

9. да избира преподавател за обучение по дисциплина, преподавана от 

повече от един преподавател; 

10. да ползва ваканция, не по-малко от 30 дни през всяка учебна година. 

(2) (Изм. - ОС, 27.06.2013 г.) Студентите инвалиди с трайни увреждания и 

намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, кръгли сираци 

и лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане на деца, 

лишени от родителски права, ползват облекчения по правила, утвърдени от АС. 

Чл. 103. Всеки студент е длъжен: 

1. да спазва Правилника на ИУ – Варна; 

2. да се запише в определените срокове за всяка нова учебна година или 

семестър; 

3. да изпълнява учебните си задължения, предвидени в учебния план; 

4. да полага изпитите си в определените срокове; 

5. да спазва установения академичен ред и дисциплина в ИУ – Варна; 

6. да опазва материално-техническата база на ИУ – Варна; 

7. да не провежда политическа и религиозна дейност на територията на 

ИУ – Варна; 

https://e-learn.ue-varna.bg/
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8. със своето поведение да не уврежда престижа на ИУ – Варна. 

 

Специфични права и задължения на студентите в ДФО: 

Студентите имат право за ползване на първо ниво на достъп в платформата 

за електронно обучение, което включва: 

1. права за четене на всички учебни материали; 

2. запис на файлове на локално устройство и ползването им off-line; 

3. полагане на тестове и проверка на резултатите от тях; 

4. асинхронна комуникация – публикуване на теми и коментари по тях във 

форума, системата за съобщения и др.; 

5. синхронна комуникация – използване на функцията за чат и други канали 

за моментална комуникация. 

При необходимост студентите могат: 

1. да ползват организираните форуми по определени теми, касаещи 

учебния процес, и да търсят съдействие от информационно-техническия отдел на 

ЦЕДО при неясноти относно ползването на Интернет базираната система; 

2. системно, в рамките на задължително определеното време за 

консултации и в съответствие с определения график, да осъществяват 

комуникация съответно: с титулярите във връзка с въпроси по лекциите за 

самоподготовка и с асистентите относно решаване на казуси, задачи, тестове и 

други форми за семинарна подготовка и текущ контрол. 

При получаване на достъп до системата за дистанционно обучение 

студентите са длъжни: 

1. да се запознаят с учебните дисциплини и преподавателския екип; 

2. да се обучават въз основа на предложеното образователно съдържание 

по съответната дисциплина; 

3. да полагат предвидените тестове, контролни, да подготвят изискваните 

курсови работи, проекти, домашни задачи по съответните дисциплини; 

4. да уведомят администратора от ЦЕДО и/или координатора (инспектора 

по учебна дейност към водещата катедра) в случай на проблеми с достъпа или 

ползването на учебните материали и ресурси на интернет системата. 

NB! Съгласно Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за 

предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от 

държавните висши училища и научни организации, обучаващи се на места 

несубсидирани от държавата, не се осигурява достъп до кандидатстване за 

студентски стипендии на студентите, записани в дистанционна форма на 

https://e-learn.ue-varna.bg/
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обучение. 

 Съгласно Правилника за условията и реда за настаняване, ползване и 

вътрешния ред в студентските общежития на Икономически университет – Варна, 

право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и 

специализанти само в редовна форма на обучение. 

 

Проучване на студентското мнение 
С цел подобряване на качеството на образователната услуга периодично се 

провеждат проучвания на студентското мнение (в периода май – юни). За 

разпространение на анкетите се използва онлайн система, която позволява 

запазване на анонимността и облекчава процеса на попълване и събиране на 

данни. Резултатите от проучванията се използват като обосновка при 

предлагането на промени в осигуряването на дистанционното обучение. 

Апелираме към Вашата съпричастност и Ви приканваме без притеснения да 

споделяте Вашето мнение. 

Чрез системата за студентско състояние WebStudent Вие можете да 

проверявате резултатите от изпитите си, учебното разписание, студентското си 

положение, да давате предпочитания за изборни дисциплини, да оценявате 

преподавателите по изучаваните от Вас предмети (след положен изпит по 

съответната дисциплина). 

При нарушаване на Вашите права като студенти в дистанционна форма, 

можете да се възползвате от процедурата за подаване на студентски жалби. За 

целта последвайте тази връзка. 

 

Студентски клубове и организации 
В Икономически университет – Варна развиват активна дейност Студентски 

съвет и разнообразни клубове и организации като Клуб „Маркетинг“, Клуб 

„Търговия“, Клуб „Финанси“, Литературен клуб, клуб „Млад предприемач“ и 

други. 

Повече информация за тях можете да получите на сайта на UEBN –  мрежата 

на ИУ – Варна за сътрудничество с бизнеса. В тази платформа можете да се 

запознаете с възможностите за намиране на стаж и работа, участие в проекти и 

студентско предприемачество, както и да осъществите контакт с Ваши колеги от 

други специалности. 

  

https://e-learn.ue-varna.bg/
https://info.ue-varna.bg/
http://ss-varna.org/jalbi/
http://students.ue-varna.bg/
http://students.ue-varna.bg/
https://uebn.ue-varna.bg/
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Контакти 
Центърът за електронно и дистанционно обучение осъществява 

встъпителни обучения за работа с платформата и извършва нейното 

администриране. Ако имате технически въпроси или проблеми при работата с 

платформата за електронно обучение, можете да се свържете с нас: 

Директор:  
доц. д-р Силвия Парушева 

Каб. 318А 
Е-поща: parusheva@ue-varna.bg 

 

 

Заместник-директор:  
гл. ас. д-р Петър Петров 

Каб. 318А, тел. 0882 164570 
Е-поща: p.k.petrov@ue-varna.bg 

Администратор eLearn:  
Ирена Николова 

Каб. 318Б, тел. 0885 614865 
Е-поща: cedo@ue-varna.bg 

irena.r.nikolova@ue-varna.bg  

 

 

Администратор eLearn: 
Георги Ламбев 

Каб. 318Б, тел. 0885 616998 
Е-поща: cedo@ue-varna.bg 

george.lambev@ue-varna.bg 
 

 

В следващата таблица са поместени контактите на част от отделите 

(звената) в университета, които администрират различни процеси, свързани с 

https://e-learn.ue-varna.bg/
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обучението на студентите в ИУ – Варна. По въпроси, касаещи процеса на обучение 

на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, моля, 

обръщайте се към сектор „Студенти“. Относно процеса на обучение на студенти в 

образователно-квалификационна степен „магистър“, моля, обръщайте се към 

Център за магистърско обучение. 

Контакти за връзка с някои от отделите (звената) на ИУ – Варна 

Отдел/Звено Контакти 

Сектор „Студенти“ 
ет. 2, каб. 214, 215 и 216 

0886 608460 
g.dobrev.petrov@ue-varna.bg 

Център за магистърско обучение 
ет. 1, каб. 114 
0885 637600 

cmo@ue-varna.bg 

Библиотека 
ет. 5, каб. 502 
088 564 8060 

zaemna@ue-varna.bg 

Студентски съвет 

ет. 1, Студентска улица 
0882 164 611 

ss.predsedatel@ue-varna.bg; 
ss.sekretar@ue-varna.bg 

Център „Kариери, предприемачество и 
маркетинг“ 

(вкл. за въпроси по отношение на 
практическото обучение и  

платформата UEBN) 

ет. 1, Студентска улица 
0885 624460 

cdcenter@ue-varna.bg 
uebn@ue-varna.bg 

Отдел „Международно сътрудничество“ 
ет. 1, Студентска улица 

0882 164660 
int_relations@ue-varna.bg 

 

Допълнителна информация за академичната структура на университета и 

административните офиси може да намерите на официалния сайт на ИУ – Варна, 

раздел „За нас“. 

https://e-learn.ue-varna.bg/
https://ue-varna.bg/
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