
ПРАВИЛНИК 
 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- 
КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“  
И „МАГИСТЪР“ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“  
В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО 
СТОПАНСТВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за прием на сту-
денти в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), основа-
ващи се на Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изиск-
вания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.  

Чл. 2. (1) Обучението в ОКС „бакалавър“ се осъществява: 
1. в редовна и дистанционна форма на обучение в УНСС – София; 
2. в дистанционна форма на обучение в Регионалния център за дистанци-

онно обучение (РЦДО) – Хасково. 
(2) Обучението в ОКС „магистър“ след средно образование е за специал-

ност „Право“ и се осъществява в редовна форма на обучение в УНСС – София. 
Чл. 3. (1) Броят на приеманите за обучение студенти се обявява по профе-

сионални направления съгласно Класификатора на областите на висше обра-
зование и професионалните направления и се утвърждава от Министерския 
съвет. 

(2) УНСС обявява прием по професионални направления и специалности, 
утвърден с решение на Академичния съвет (АС) и от ректора.  

Чл. 4. За периода на обучението си студентите заплащат семестриална 
такса, определена от Министерския съвет, в зависимост от основанието за 
прием (държавна субсидия или обучение срещу заплащане). 

Чл. 5. (1) Студентите се приемат с успешно положен единен приемен из-
пит (ЕПИ) или с оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), Приложение № 
2.  

(2) За прием в УНСС се признават оценките от ДЗИ, както следва: 
1. за завършилите средно образование през 2022 година 
Нова т.1:  за завършилите средно образование през 2022 и 2023 година: 

а) оценката от ДЗИ по български език и литература;  
б) оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас по 

профилиращите учебни предмети български език и литература, математика, 



история и цивилизации, география и икономика, информатика, информационни 
технологии или предприемачество;  

в) оценката от ДЗИ върху общообразователна подготовка по учебния 
предмет математика, изучаван в XI и в XII клас (за лицата, които не са изуча-
вали математика като профилиращ предмет, но са положили по свое желание 
допълнителен ДЗИ след ХII клас); 

г) [Нова] оценката от ДЗИ и/или задължителен държавен изпит за при-
добиване на професионална квалификация – по теория и практика на профе-
сията, съгласно ЗПУО. 

2. за завършилите средно образование в периода от 2008 до 2021 година – 
оценката от ДЗИ по български език и литература, математика, история и ци-
вилизация или география и икономика; 

3. за кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена 
преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен 
изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит 
по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразова-
телна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по българ-
ски език и литература. 

(3) За специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Ин-
телектуална собственост и бизнес“, „Икономика на туризма“ и „Политоло-
гия“) или с преподаване на английски език, кандидатите участват в класира-
нето, ако отговарят на едно от следните условия: 

1. успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, немски, 
френски, испански или руски, с оценка не по-ниска от добър (4.00);  

2. завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общо-
образователно училище с интензивно изучаване на чужд език;  

3. сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво 
В2 по Общата европейска референтна рамка за езици. 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл. 6. (1) В Университета за национално и световно стопанство могат да 
кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, в т.ч. лица 
с двойно гражданство, едното от които е българско, отговарящи на следните 
условия: 

1. да притежават диплома за средно образование, която им дава право да 
продължат обучението си във висшите училища; 

2. да имат минимален входящ бал „добър“, формиран от общия успех от 
дипломата за завършено средно образование.  



(2) Изпълнението на условието за минимален входящ бал по т. 2 на пред-
ходната алинея се изисква при подаването на документи за класиране, а не за 
участие в предварителните изпити. 

(3) Когато в дипломата за средно образование не е вписан общият успех, 
кандидатите представят удостоверение с изчислен общ успех, подписано от 
директора на училището, издало дипломата. 

Чл. 7. При условията и по реда за българските граждани се приемат за сту-
денти и граждани на държави − членки на Европейския съюз и Европейското 
икономическо пространство.  

Чл. 8. Право да кандидатстват по реда и условията, установени за българ-
ски граждани, имат и следните лица: 

1. чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Р България. 
Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, из-

даден от Министерството на вътрешните работи на Република България; 
2. чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина. 
Българската народност се удостоверява по реда на Постановление № 103 

на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност 
сред българите в чужбина; 

3. чужденци, на които е предоставен статут на бежанци, който се удосто-
верява със съответния документ. 

Чл. 9. (1) Български граждани, завършили средно образование в чуждест-
ранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след 
признаване на средното им образование при регламентираните за това усло-
вия и ред. 

(2) Кандидатите по ал. 1 представят при кандидатстването удостоверение 
за признато средно образование, издадено от Министерството на образовани-
ето и науката (МОН) или регионалното управление по образование (РУО) по 
местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система 
оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата. 

Чл. 10. (1) Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държа-
вата, и придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или 
„магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат 
да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в 
същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификаци-
онна степен. 

(2) Кандидатите по ал. 1 могат да кандидатстват за субсидирано от държа-
вата обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след при-
добита ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“. Субсидираното от държавата 
обучение по тази алинея може да се ползва еднократно. 

(3) При неспазване на условията по ал. 1 приетите за обучение студенти се 
отписват или преминават в платено обучение. 



(4) Лицата, завършили висше образование, могат да кандидатстват за пла-
тено обучение, ако отговарят на изискванията на настоящия правилник. 

Чл. 11. (1) На лауреатите на национални и международни олимпиади, за-
вършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, 
се приемат без конкурсен изпит, когато ЕПИ за кандидатстване в желаната от 
тях специалност съвпада с предмета на олимпиадата. 

(2) Когато приемните изпити са повече от един, на лауреатите на нацио-
нални и международни олимпиади се признава оценка отличен (6.00) за този 
от изпитите в УНСС, който съвпада с предмета на олимпиадата. Кандидат-
студентите участват в класирането при условията и по реда на този правилник. 

(3) Лауреати на национални и международни олимпиади по смисъла на 
Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите 
училища на Р България са лица, които са получили оценка отличен (6.00) на 
националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов 
медал от международни олимпиади. 

(4) При кандидатстването за прием в УНСС лауреатите на национални и 
международни олимпиади представят документ, удостоверяващ статута им на 
лауреати. 

Чл. 12. (1) На първенците от национални олимпиади по български език и 
литература, математика, история и цивилизация, география и икономика, за-
вършващи средно образование през годината, в която се провежда олимпиа-
дата, и получили оценка отличен (от 5.50 до 5.99), тези оценки се признават 
за резултат от конкурсен изпит в УНСС за всички специалности. 

(2) Кандидатите по ал. 1 представят служебна бележка с резултата от из-
пита, издадена от МОН. 

Чл. 13. (1) На първенците от национални олимпиади по английски, нем-
ски, френски, испански и руски език, завършващи средно образование в годи-
ната, в която се провежда олимпиадата, и получили оценка отличен (от 5.50 
до 5.99), тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за 
специалности с конкурсен изпит по чужд език, съгласно Приложение № 2. 

(2) Кандидатите по ал. 1 представят служебна бележка с резултата от из-
пита, издадена от МОН. 

(3) Кандидатите по ал. 1 участват в класирането при условията и реда на 
този правилник. 

Чл. 14. (1) На първенците от Националното състезание по икономика и 
управление, завършващи средно образоване през учебната 2022/2023 г., по ре-
шение на АС се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен из-
пит в УНСС за специалностите от направление „Икономика“ и направление 
„Администрация и управление“. 



(2) Кандидатите за специалностите с изучаване на чужди езици и с препо-
даване на английски език трябва да отговарят на условията за владеене на 
чужд език, съгласно чл. 5, ал. 3. 

(3) Желаещите да се обучават в специалности от други професионални 
направления могат да участват в класирането по ред, установен в настоящия 
правилник, съгласно Приложение № 2. 

(4) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от състезанието. 
Чл. 15. (1) На първенците от Националното състезание по финанси и сче-

товодство, Националното състезание по икономикс и Европейската олимпи-
ада по статистика, завършващи средно образование през учебната 2022/2023 
г., по решение на АС се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкур-
сен изпит в УНСС за направление „Икономика“.  

(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се класират в специалностите с изучаване 
на чужди езици или с преподаване на английски език, ако отговарят на усло-
вията за владеене на чужд език, съгласно чл. 5, ал. 3. 

(3) Желаещите да се обучават в специалности от други професионални 
направления могат да участват в класирането по ред, установен в настоящия 
правилник, съгласно Приложение № 2. 

(4) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от състезанието 
или конкурса. 

Чл. 16. (1) На първенците от Националното състезание по приложна ин-
форматика, завършващи средно образование през учебната 2022/2023 г., по 
решение на АС се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен 
изпит в УНСС за специалност „Бизнес информатика и комуникации“. 

(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се класират в специалност „Бизнес ин-
форматика и комуникации с преподаване на английски език“, ако отговарят 
на условията по чл. 5, ал 3. 

(3) Желаещите да се обучават в други специалности могат да участват в 
класирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложе-
ние № 2. 

(4) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от състезанието. 
Чл. 17. (1) На първенците от Националното състезание за творчески разра-

ботки по медии и журналистика, завършващи средно образование през учеб-
ната 2022/2023 г., по решение на АС се признава оценка отличен (6.00) за ре-
зултат от конкурсен изпит в УНСС за направление „Обществени комуникации 
и информационни науки“. 

(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в специалности от други 
професионални направления, могат да участват в класирането по реда, уста-
новен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 2. 

(3) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от състезанието. 



Чл. 18. (1) На първенците от Националния конкурс за написване на есе на 
чужд език в областта на международните отношения, завършващи средно об-
разование през учебната 2022/2023 г., по решение на АС се признава оценка 
отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за специалност „Меж-
дународни отношения“ или „Европейска политика и икономика“. 

(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в други специалности, 
могат да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, 
съгласно Приложение № 2. 

(3) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от конкурса. 
Чл. 19. (1) На първенците от Националния конкурс за написване на есе на 

социалнополитическа тема, завършващи средно образование през учебната 
2022/2023 г., по решение на АС се признава оценка отличен (6.00) за резултат 
от конкурсен изпит в УНСС за специалност „Политология“. 

(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в други специалности, 
могат да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, 
съгласно Приложение № 2. 

(3) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в други специалности, 
могат да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, 
съгласно Приложение № 2. 

(4) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от конкурса. 
Чл. 20. (1) На първенците от Националния конкурс за написване на есе на 

социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 
2022/2023 г., по решение на АС се признава оценка отличен (6.00) за резултат 
от конкурсен изпит в УНСС за професионално направление „Социология, ан-
тропология и науки за културата“, специалност „Социология“. 

(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в други специалности, 
могат да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, 
съгласно Приложение № 2. 

(3) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от конкурса. 
Чл. 21. (1) На първенците от Националното състезание „Най-добра бизнес 

идея”, завършващи средно образование през учебната 2022/2023 г., по реше-
ние на АС се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит 
в УНСС за специалност „Предприемачество“.  

(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в други специалнос-ти, 
могат да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, 
съгласно Приложение № 2. 

(3) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от конкурса. 
Чл. 22. (1) На първенците от Национално състезание по транспорт и енер-

гетика, завършващи средно образование през учебната 2022/2023 г., по реше-
ние на АС се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит 
в УНСС за специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“. 



(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в други специалности, 
могат да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник, 
съгласно Приложение № 2. 

(3) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от състезанието. 
Чл. 23. (1) На първенците от Националния конкурс за написване на есе на 

чужд език в областта на международните икономически отношения, завърш-
ващи средно образование през учебната 2022/2023 г., по решение на АС се приз-
нава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за специал-
ност „Международни икономически отношения“. 

(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се класират в специалност „Международни 
икономически отношения с преподаване на английски език“, ако отговарят на 
условията по чл. 5, ал 3. 

(3) Желаещите да се обучават в други специалности могат да участват в кла-
сирането по реда, установен в настоящия правилник, съгласно Приложение № 
2. 

(4) Първенците по ал. 1 представят сертификат с резултата от състезанието. 
Чл. 24. (1) По условията на този правилник за обучение по държавна по-

ръчка нямат право да кандидатстват: 
1. чуждестранни граждани от страни извън ЕС и ЕИП; 
2. лица, които излежават присъди към момента на подаване на документи 

за кандидатстване; 
3. лица, които са студенти в УНСС; 
4. лица, които са студенти по държавна поръчка в друго висше училище и 

не представят документ, че са се отписали. 
(2) При установяване на обстоятелства по ал. 1 за вече приети студенти, те 

подлежат на отписване. 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ 

Чл. 25. (1) Кандидат-студентите имат възможност да положат единен при-
емен изпит (ЕПИ) и/или изпит по чужд език, изисквани за прием по съответ-
ните специалности, посочени в Приложение № 2. 

(2) Приемните изпити се провеждат по утвърдени програми, разработени 
в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на  
Р България, и по график, съгласно Приложение № 1. 

Чл. 26. (1) ЕПИ включва 80 въпроса от затворен тип с посочени пет въз-
можни отговора за всеки въпрос, само един от които е верен. 

(2) ЕПИ се състои от две части – обща и специална, които включват три 
модула. 

1. Обща част с два модула: 
а) първи модул – „Български език и езикова култура“ – 20 въпроса; 



б) втори модул – „Математика – основи“ – 20 въпроса. 
2. Специална част с един модул (трети модул), който се избира от канди-

дат-студентите: 
а) трети модул – „Български език и литература“ – 40 въпроса; 
б) трети модул – „Математика“ – 40 въпроса; 
в) трети модул – „География на България“ – 40 въпроса; 
г) трети модул – „История на България“ – 40 въпроса. 
(3) Изпитните въпроси по всеки модул са различни за всеки отделен изпит. 
(4) ЕПИ се провежда електронно на компютър. 
(5) Продължителността на всеки ЕПИ е три астрономически часа незави-

симо от избрания от кандидат-студента трети модул. Изпитът се провежда без 
почивка между общата и специалната част. 

Чл. 27. (1) Всеки кандидат-студент може да се яви на ЕПИ на всяка от ор-
ганизираните предварителни сесии, както и на редовната сесия. 

(2) Кандидат-студентът има право да се яви по един път на всеки изпит с 
различен трети модул на всяка от обявените сесии.  

(3) При явяване на ЕПИ за всеки кандидат-студент се генерира индивиду-
ална съвкупност от въпроси от общата и съответната специална част. 

Чл. 28. (1) Изпитът по чужд език се провежда под формата на тест и 
включва четиридесет въпроса от затворен тип, разделени в три модула: 

1. първи модул – „Четене с разбиране“; 
2. втори модул – „Лексика“; 
3. трети модул – „Граматика“. 
(2) Изпитът по чужд език се провежда електронно на компютър и е с про-

дължителност два астрономически часа. 
(3) При провеждането на електронния изпит по чужд език за всеки канди-

дат-студент се генерира индивидуална съвкупност от въпроси от трите мо-
дула. 

Чл. 29. На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят 
както кандидати, завършили средно образование в предходни години, така и 
завършващи в годината на кандидатстване. 

Чл. 30. Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат 
право да се явят и на редовните изпити по график, съгласно Приложение № 1.  

Чл. 31. Кандидат-студентите участват в класирането с резултатите от 
предварителните и от редовните изпити. При образуването на състезателния 
бал се взема най-високата оценка независимо на коя изпитна сесия е получена.  

Чл. 32. (1) Кандидат-студентите участват в класирането само ако отгова-
рят на изискванията на този правилник и подадат документи за класиране в 
определените за това срокове.  



(2) Кандидат-студенти, които успешно са положили приемните изпити, но 
не са подали документи за кандидатстване, губят правото си да участват в 
класирането. 

Чл. 33. (1) ЕПИ и изпитът по чужд език се провеждат в ден и час, генери-
рани автоматично от приложението при подаване на документите за участие 
в приемните изпити. 

(2) Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото 
на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си компютърна 
разпечатка с входящия номер, документ за самоличност и химикалка, пишеща 
синьо. 

(3) По време на изпит се разрешава ползването само на Справочник по ма-
тематика за единния приемен изпит в УНСС. 

(4) Кандидат-студентът няма право да използва мобилни телефони, смартус-
тройства, електронни устройства и други електромагнитни помощни инстру-
менти (вкл. ключове, калкулатори и други метални предмети). 

(5) Личните вещи се съхраняват в индивидуален сейф на входа на залата. 
(6) Всеки кандидат-студент получава кратка инструкция за работа. 
Чл. 34. (1) За начало на изпита се счита регистрирането на кандидат-сту-

дента в компютърната система. 
(2) Регистрирането се извършва чрез въвеждането на екрана на компютъра 

на: 
1. изпит; 
2. ЕГН; 
3. входящ номер. 
(3) Регистрирането трябва да приключи до 15 минути от обявения начален 

час на изпита. 
Чл. 35. (1) Основният екран, с който работят кандидат-студентите, служи 

за отговаряне на въпросите. 
(2) Екранът е разделен на 3 (три) части: 
1. Идентификационна част, която съдържа: 
а) данните на кандидат-студента; 
б) датата и началния час на изпита; 
в) оставащото време до края на изпита; 
г) номера на индивидуалния електронен изпит, на който се явява кандидат-

студентът. 
2. Навигационна част – за избор на въпрос. Представлява последовател-

ност от двойки редове, като на първия ред са записани номерата на въпросите, 
а на втория ред – дадените отговори. 

3. Съдържание на отделния въпрос – появява се след кликване върху 
номер на въпроса от навигационната част. След съдържанието на въпроса се 
появяват петте възможни отговора. 



(3) Група от 6 (шест) бутона осигурява възможността винаги един от тях 
да бъде избран. Верният отговор се посочва чрез избор на един от първите пет 
бутона. Шестият бутон анулира вече избрания отговор или оставя въпроса без 
отговор. Избраният отговор може да се променя. 

Чл. 36. Изпитът приключва: 
1. по желание на кандидат-студента с натискане на бутона „Край на изпита“; 
2. автоматично, след изтичане на времето за провеждане на изпита. 
Чл. 37. Изпитът се анулира при:  
1. опит за спиране или рестартиране на индивидуалния компютър на кан-

дидат-студента; 
2. опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита; 
3. неспазване на пълен ред и тишина; 
4. опит за влизане в разговор с други кандидат-студенти; 
5. опит за преписване от внесени материали, свързани с конкурсния изпит; 
6. неспазване на указанията на квесторите. 
Чл. 38. (1) Резултатите от изпитите се обявяват на сайта на УНСС 

https://priem.unwe.bg до два работни дни след края на всеки един от обявените 
периоди за явяване на предварителните и редовните изпити, съобразно гра-
фика (Приложение № 1).  

(2) Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите от кон-
курсните изпити. 

Чл. 39. (1) Устни изпити се разрешават на: 
1. кандидат-студенти със сензорни увреждания; 
2. кандидати с парализа, която възпрепятства самостоятелното полагане 

на изпит.  
(2) Кандидатите по т. 1 и т. 2 подават заявление до ректора, придружено с 

копие на решението на ТЕЛК.  
(3) Изключения не се допускат под никаква форма. 
(4) Устният изпит се провежда по програмата за единен приемен изпит 

(ЕПИ) по „Български език и литература“. 
Чл. 40. (1) Знанията на кандидат-студентите се оценяват по шестобалната 

система. 
(2) Оценката се формира по скала от точки, отразяващи резултатите от изпита. 
(3) При отговорите на изпитните въпроси всеки верен отговор носи  

4 точки, грешен – минус 1 точка, а немаркиран отговор – 0 точки. 
(4) За успешно положен приемен изпит се счита изпит с оценка, не по-

ниска от среден (3.00). 
Чл. 41. Резултатът от изпита се обявява като интегрирана оценка, която е 

окончателна и не се преразглежда. 



ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ 

Чл. 42. (1) Балът за класиране по специалности на кандидат-студентите се 
образува като сума от: 

1. общия успех от дипломата за средно образование, умножен с коефи- 
циент 1 (едно); 

2. оценката от успешно положен ЕПИ или ДЗИ съгласно чл. 5, ал. 2, която 
формира по-висок състезателен бал, умножена с коефициент 3 (три). 

(2) За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена 
преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен 
изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката 
от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит 
по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетент-
ностите по български език и литература. 

(3) Оценката от изпита по чужд език не е балообразуваща за специалнос-
тите с изучаване на чужд език и с преподаване на английски език. За специ-
алностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална соб-
ственост и бизнес“, „Икономика на туризма“ и „Политология“) или с препо-
даване на английски език кандидатите участват в класирането, ако отговарят 
на едно от условия на чл. 5, ал. 3 от настоящият правилник. 

(4) Максималният бал е 24 единици. 
Чл. 43. (1) За професионално направление „Право“ със специалност 

„Право“ балът се образува като сума от:  
1. общия успех от дипломата за средно образование, умножен с коефици-

ент 1 (едно); 
2. оценката от изпита по български език и езикова култура и български 

език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Матема-
тика – основи“) или оценката от ДЗИ по български език и литература, която 
формира по-висок състезателен бал, умножена с коефициент 2 (две); 

3. оценката от ДЗИ по български език и литература, умножена с коефици-
ент 1 (едно). 

(2) За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена 
преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен 
изпит по български език и литература, в балообразуването по т. 2 и т. 3 от 
предходната алинея участва оценката от зрелостния изпит по български език 
и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ори-
ентиран към проверка на компетентностите по български език и литература. 

(3) Максималният бал е 24 единици.  
(4) Не могат да бъдат приети за обучение в специалност „Право“, включи-

телно и за платено обучение, кандидат-студенти, които не са формирали бал 
по-висок или равен на 16 единици. 



Чл. 44. (1) За специалност „Медии и журналистика“ балът се образува като 
сума от: 

1. общия успех от дипломата за средно образование, умножен с коефи- 
циент 1 (едно); 

2. оценката от ДЗИ по български език и литература или оценката от ДЗИ 
върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращия учебен пред-
мет български език и литература или оценката от успешно положения изпит 
по български език и езикова култура и български език и литература (първи и 
трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“), която формира 
по-висок състезателен бал, умножена с коефициент 3 (три). 

(2) За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена 
преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държа-
вен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се 
взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от 
зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към про-
верка на компетентностите по български език и литература. 

(3) Максималният бал е 24 единици. 
 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ 

Чл. 45. В класирането участват кандидатите, които са издържали успешно 
конкурсните изпити по предметите, изисквани за прием в съответната специ-
алност (Приложение № 2), или кандидатстват с оценката от държавен зрелос-
тен изпит, съгласно чл. 5, ал. 2 от настоящия правилник и подадат документи 
за кандидатстване в определените за това срокове (Приложение № 1). 

Чл. 46. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на 
посочените от кандидат-студента специалности в състезателния картон в съ-
ответствие с предварително обявените места за прием. 

(2) При класирането се спазва последователността на посочените от кан-
дидат-студента шифри на специалностите, а не по тяхното словесно описание. 
При допуснато от кандидат-студента несъответствие между шифрите и съот-
ветните наименования отговорността носи кандидат-студентът. 

(3) За специалности, които не са посочени в състезателния картон, канди-
датите не се класират. 

(4) По време на класиранията не се разрешава промяна в предварително 
заявената от кандидат-студента последователност на желаните специалности.  

Чл. 47. (1) Класирането на кандидатите се извършва по специалности:  
1. в две групи – приети за студенти и резерви;  
2. в две категории – мъже и жени. 



(2) Квотите за мъже и жени се разпределят пропорционално на броя на 
мъжете и жените, подали документи за класиране. 

(3) Незаетите места в една от категориите се прехвърлят към другата кате-
гория. 

(4) Плановите места за специалностите, в които се изучава чужд език (без 
специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Икономика на ту-
ризма“ и „Политология“), се разпределят пропорционално на броя на канди-
датите със съответния език. 

(5) Класирането в редовна и дистанционна форма на обучение се извършва 
поотделно. 

Чл. 48. Лауреати на национални и международни олимпиади се приемат 
извън утвърдения прием. 

Чл. 49. Кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за послед-
ното планово място за дадена специалност и категория, се приемат за сту-
денти. 

Чл. 50. (1) Класирането се извършва на три етапа. 
(2) Кандидатите са длъжни да се информират за етапите на класирането, 

сроковете за потвърждаване и записване на новоприетите студенти, посочени 
в Приложение № 1 и в сайта на УНСС. 

Чл. 51. (1) При първо класиране с резерви класираните кандидат-студенти 
могат: 

1. да се запишат в специалността, в която са приети, като представят 
всички необходими документи за записване. Записаните студенти не участват 
в следващите етапи на класирането. 

2. да подадат заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане 
в желана от тях специалност. Записаните по този ред студенти не участват в 
следващите етапи на класирането. 

3. да потвърдят еднократно желанието си да се обучават в УНСС – като 
участват в следващите етапи на класиране за прием в посочено по-напред же-
лание. Потвърждаването става онлайн или на място в УНСС. 

4. да не се запишат или да не потвърдят желанието си за обучение в УНСС, 
при което отпадат от следващото класиране. 

(2) Класираните по първо желание се записват без право на потвърждаване 
и изчакване на следващи класирания.  

(3) Класираните по второ, трето и следващи желания, потвърдили желание 
за участие в следващ етап на класиране, могат при наличие на свободни места 
да преминат в посочени по-напред специалности, както и да променят после-
дователността на заявените си желания. 

(4) Кандидат-студентите от списъка на резервите могат еднократно след 
първо всяко класиране да потвърдят желание за участие в следващи етапи на 



класиране. Кандидат-студентите, които не потвърдят участието си в следва-
щите класирания, не участват в тях. 

Чл. 52. (1) Второ класиране с резерви се извършва при наличие на незаети 
и непотвърдени места след първото класиране.  

(2) Класирането се извършва в следния ред: 
1. класираните на първо класиране кандидат-студенти, които са потвър-

дили желанието си да се обучават в УНСС и да участват във второто класи-
ране. 

2. резервите, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС 
след първо класиране. Те се класират по низходящ ред на състезателния им 
бал и по реда на посочените специалности. 

(3) Класираните кандидат-студенти могат: 
1. да се запишат в специалността, в която са приети, след което не участват 

в следващите класирания. 
2. да подадат заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане 

в желана от тях специалност. Записаните по този ред студенти не участват в 
следващите етапи на класирането. 

3. да изчакат трето класиране и при наличие на свободни места да преми-
нат в посочена по-напред специалност. 

(4) Класираните по първо желание се записват без право на потвърждаване 
и изчакване на следващо класиране. 

Чл. 53. Трето класиране се извършва при условията и по реда на второто 
класиране за попълване на незаетите места. 

Чл. 54. [Нов] В сроковете за потвърждаване и записване след първо, второ 
или трето класиране, посочени в Приложение №1, кандидат-студенти могат 
да подадат документи и да участват в класиране за обучение по специалност 
срещу заплащане при условията на този правилник, ако до момента не са учас-
твали в класиране. 

Чл. 55. (1) След третото класиране при наличие на незаети места в рамките 
на утвърдения прием и при успешно издържани конкурсни изпити или с 
оценка от ДЗИ по решение на Ректорския съвет местата могат да се заемат от: 

1. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; 
2. военноинвалиди или военнопострадали; 
3. кръгли сираци до 26 години; 
4. майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца или учащи деца до 

26-годишна възраст;  
5. близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също про-

фесионално направление/специалност и висше училище и единият от тях е 
приет. 



(2) Кандидатите по ал. 1 подават допълнително заявление до ректора, 
придружено с документ, удостоверяващ обстоятелството, в срок от 31 юли до 
2 август 2023 г. 

(3) Ректорският съвет се произнася по приемането им в специалност.  
Чл. 56. (1) След записване на студентите, приети на третото класиране, 

при наличие на отделни незаети места се провежда допълнителен прием и кла-
сиране за тяхното попълване при условията на този правилник. 

(2) За участие в допълнителния прием по ал. 1 кандидат-студентите пода-
ват документи за кандидатстване.  

(3) Балът на кандидат-студентите за допълнителния прием се образува по 
реда на балообразуването за съответната специалност.  

(4) След записване на студентите от допълнителния прием при наличие на 
отделни незаети места може да се извърши прием за тяхното попълване при 
условията на този правилник. 

Чл. 57. Жалби от кандидат-студенти, свързани с класирането, се подават 
до ректора най-късно в тридневен срок след обявяване на съответното класи-
ране. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл. 58. (1) Кандидат-студентите подават документи за участие в: 
1. предварителни изпити; 
2. редовни изпити 
3. класиране. 
(2) Графикът на кандидатстудентската кампания (КСК) за ОКС „бакала-

вър“ и „магистър“ след средно образование за специалност „Право“ за учеб-
ната 2023/2024 година се обявява на интернет страницата на УНСС 
https://priem.unwe.bg, след решение на АС. 

Чл. 59. Кандидатстудентски документи се приемат: 
1. онлайн; 
2. в Центъра за прием на документи (ЦПД) на УНСС; 
3. в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково; 
4. в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация 

(ЦКПИ) във всички големи градове на страната (Приложение № 4). 
Чл. 60. (1) За участие в предварителните изпити е необходимо кандидат-

студентите да: 
1. попълнят регистрационна карта (по образец на УНСС); 
2. предоставят личните си данни – документ за самоличност (лична карта), 

издаден от Министерството на вътрешните работи на Р България; 
3. платят такса за участие в предварителните изпити  (Приложение № 3); 
4. декларират съгласие за обработка на лични данни (по образец на УНСС). 

https://priem.unwe.bg/


Чл. 61. (1) За участие в редовните изпити и класиране кандидат-студентите 
подават следните документи: 

1. заявление до ректора (по образец на УНСС); 
2. състезателен картон (по образец на УНСС); 
3. копие на диплома за завършено средно образование. При подаване на 

документи на място е необходимо представяне на оригинал на дипломата, 
който се връща на кандидат-студента след сверяване с копието; 

4. български граждани и граждани на държави − членки на Европейския 
съюз и Европейското икономическо пространство, завършили средно образо-
вание в чуждестранни училища, представят удостоверение за признато средно 
образование, издадено от МОН или РУО по местоживеене, в което са вписани 
приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и сред-
ният успех от дипломата (оригинал и копие); 

5. кандидатстващите за специалностите с изучаване на чужди езици или с 
преподаване на английски език, отговарящи на условието за владеене на чужд 
език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна 
рамка за езици, представят съответния сертификат с валиден срок към годи-
ната на кандидатстване (оригинал и копие); 

6. лауреатите на национални и международни олимпиади представят удос-
товерение от МОН (оригинал и копие); 

7. първенците от националните състезания и конкурси представят ориги-
нал и ксерокопие на сертификата;  

8. лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%, 
военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три 
и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до 26-годишна въз-
раст и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше 
училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ 
тези обстоятелства, заедно с другите документи; 

9. документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на 
вътрешните работи на Р България; 

10. документ за платена такса за участие в редовни изпити и/или класи-
ране. 

Чл. 62. (1) Кандидат-студентите заплащат такса за участие в кандидатсту-
дентски изпит/и или в класиране (вкл. и кандидатите със сертификат). 

(2) Кандидат-студенти, заплатили такса за кандидатстудентски изпит/и, не 
заплащат такса за участие в класирането.  

(3) При онлайн подаване на документи таксата за кандидатстудентски из-
пити или класиране се заплаща с банкова карта с 3D верификация в онлайн 
приложението.  

(4) При подаване на документи на място в ЦПД на УНСС, РЦДО – Хасково 
или в ЦКПИ, таксата за кандидатстудентски изпити или класиране се внася 



превежда по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банко-
вата сметка на УНСС (Приложение № 3). Плащането се удостоверява при по-
даване на документите с предоставяне на платежния документ. 

(5) При подаване на документи в регионалните бюра на ЦКПИ, таксата 
която се заплаща, включва освен таксата за кандидатстване в УНСС и такса 
обслужване, определена от бюрата. 

(5) От такса за кандидатстудентски изпит и участие в класиране се осво-
бождават: 

а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% – 
представят решение на ТЕЛК; 

б) военноинвалиди или военнопострадали – документ за инвалидност; 
в) кръгли сираци до 26 години – акт за раждане и акт за смърт на родите-

лите; 
г) майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца 

до 26-годишна възраст – акт за раждане на децата и служебна бележка (увере-
ние) от съответното средно или висше училище, удостоверяваща че децата са 
учащи; 

д) близнаци – акт за раждане; 
е) лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета 

мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно 
семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, 
представят документ, удостоверяващ обстоятелството. 

Чл. 63. Попълването и подаването на документите се извършват лично от 
кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, 
което става неразделна част от документите за кандидатстване. 

Чл. 64. При подаването на документите кандидат-студентът получава вхо-
дящ номер и друга информация, свързана с кандидатстването. 

Чл. 65. Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са при-
ложени всички необходими документи или те не са попълнени точно и чет-
ливо. 

Чл. 66. Подадените кандидатстудентски документи важат за кандидатст-
ване едновременно за всички обявени места в редовна и дистанционна форма 
на обучение, за местата по държавна поръчка и за обучение срещу заплащане. 

Чл. 64. След изтичане на сроковете, определени в Приложение № 1, доку-
менти не се приемат. 

Чл. 65. Не се правят промени и допълнения във вече подадените доку-
менти. 

Чл. 67. Документи, изпратени по пощата, не се приемат. 
Чл. 68. Длъжностните лица, които приемат документите, не носят отго-

ворност за неправилно попълнени или непредставени в определения срок до-
кументи по вина на кандидат-студентите. 



Чл. 69. В Центъра за прием на документи на УНСС подават документи 
първенците от Националните състезания и конкурси, както и: 

1. лауреати на национални и международни олимпиади; 
2. завършили средно образование в чуждестранни средни училища; 
3. граждани от ЕС и Европейското икономическо пространство; 
4. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност и явяващи се 

на устен изпит; 
5. военноинвалиди и военнопострадали; 
6. кръгли сираци до 26 години; 
7. близнаци; 
8. майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца 

до 26-годишна възраст; 
9. лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета 

мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в при-
емно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана инс-
титуция. 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ 

Чл. 70. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора.  
(2) Студентите, приети в специалност с изучаване на чужд език, се запис-

ват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. 
(3) Студентите, които не са се записали в определените срокове, губят сту-

дентските си права. 
(3) Записването на студентите се извършва онлайн, в УНСС и в РЦДО – 

Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение. 
(4) При онлайн записване заплащането на семестриалната такса се извър-

шва само чрез онлайн плащане с банкова карта, а не чрез банкови клонове. 
(5) При успешно онлайн записване студентът получава имейл с данни 

като: факултетен номер поток, група и други. 
Чл. 71. (1) При онлайн записване студентите трябва да представят след-

ните документи: 
1. сканирано изображение на всички страници от дипломата за средно об-

разование; 
2. сканирано изображение на медицинско удостоверение от личен лекар. 
(2) При записване в сградата на УНСС и в РЦДО – Хасково студентите пред-

ставят следните документи:  
1. диплома за средно образование – оригинал, който след сравняване се 

връща на притежателя; 
2. две снимки с формат 3,5/4,5 см;  



3. документи за записване на новоприети студенти по образец на УНСС с 
подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за ней-
ното издаване; 

4. лична карта, която след проверка се връща на студента; 
5. медицинско удостоверение от личния лекар; 
6. документ за внесена такса за обучение, преведена по банков път в 

клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС – 
Приложение № 3. 

(3) При записването си студентите получават факултетен номер. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,  
ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

Чл. 72. (1) Български студенти, приети в Университета за национално и 
световно стопанство и заминали да се обучават за пълен или частичен срок в 
чуждестранни висши училища съгласно подписани междуправителствени 
спогодби за образователен, културен и научен обмен, при предсрочно прекра-
тяване на обучението си могат да продължат обучението си в специалността, 
по която са били приети, само ако са изпълнили учебните си задължения в 
чуждестранното висше училище. 

(2) Студентите, изпратени по реда на ал. 1, ежегодно удостоверяват с до-
кумент, че са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше 
училище. 

Чл. 73. (1) Български граждани, придобили студентски права в чуждест-
ранни висши училища, могат при завръщането си в страната да продължат 
образованието си в УНСС, ако имат завършена най-малко една учебна година. 

(2) Продължаването на обучението става при условия, определени от АС. 
Чл. 74. (1) Преместването на студентите от чуждестранни висши училища 

се извършва до началото на учебната година. 
(2) Студентите, които желаят да се преместят в УНСС, подават следните 

документи: 
1. заявление до ректора; 
2. академична справка от висшето училище за положените изпити и при-

добитите кредити (преведена и легализирана); 
3. диплома за завършено средно образование.  
(3) Завършилите средно образование в чужбина представят диплома по  

т. 3 на предходната алинея (преведена и легализирана) и удостоверение за 
признато средно образование, издадено от МОН или РУО по местоживеене. 



(4) Академичната справка по т. 2 на ал. 2 (преведена и легализирана) се 
идентифицира с Националния център за информация и документация за уста-
новяване на нейната автентичност и статута на образователната институция, 
която я е издала. 

Чл. 75. Ректорът решава окончателно всички въпроси по преместването на 
студентите, като може да определи и допълнителни условия. 

САНКЦИОННИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 76. За проявена недобросъвестност и/или за неспазване на установения 
ред при обработката на кандидатстудентските документи, при провеждането 
на изпитите, при класирането и записването на студентите, както и при други 
дейности по провеждане на приема, виновните длъжностни лица се наказват. 
Когато извършеното деяние съставлява престъпление, за него се уведомява 
прокуратурата. 

Чл. 77. (1) Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдър-
жание и/или направили опит да дадат невярна информация при попълване на 
кандидатстудентските си документи, с цел да заблудят приемателните коми-
сии или ръководните органи на УНСС, се отстраняват от участие в конкурса. 
Когато извършеното деяние съставлява престъпление, за него се уведомява 
прокуратурата. 

(2) Когато неверността на кандидатстудентските документи бъде устано-
вена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от Универ-
ситета, независимо от курса на обучението му.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Правилникът е разработен в съответствие със Закона за висшето обра-
зование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във 
висшите училища на Р България.  

§ 2. В правилника и в приложенията към него могат да настъпят промени 
в резултат на изменения в Закона за висшето образование, Наредбата за дър-
жавните изисквания за приемане на студенти, Наредба за единните държавни 
изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ 
и професионална квалификация „юрист“ и решения на АС, както и след ут-
върждаване от Министерския съвет на местата за приемане на студенти в 
УНСС за учебната 2023/2024 година.  

§ 3. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането 
на студентите в УНСС. 

§ 4. В случай на обявено от Народното събрание на Република България 
извънредно положение, както и в други случаи на възникнали извънредни об-



стоятелства, които възпрепятстват изпълнението на графика на кандидатсту-
дентската кампания в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование 
за специалност „Право“, определени съгласно Приложение № 1, ректорът на 
УНСС, след решение на РС, със заповед може да определя други дати (или 
периоди) за извършване на дейностите, предвидени в графика. 

§ 5. Настоящият правилник е приет с Решение на АС № …./…........2022 г. 
и отменя Правилника за приемане на студенти в образователно-квалификаци-
онна степен „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование за специал-
ност „Право“ в Университета за национално и световно стопанство през учеб-
ната 2022/2023 година. 
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