
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ 

 

     

 

 

ПРАВИЛА 

 
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА САНКЦИОНИРАНЕ  

НА ПРОВИНЕНИЯ НА СТУДЕНТИTE ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ  

ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ 
 

 

1. Настоящите правила са задължителни за всички обучаващи се 

студенти в бакалавърската и магистърската степен във висшето училище в 

редовна и задочна форма. Te се предоставят на студентите при записването 

им за обучение във висшето училище и се огласяват на информационното 

табло и интернет страницата на училището. 

 

2. За всеки студент по т. 1 се определят 100 наказателни точки за 

санкциониране на негови провинения във връзка с учебния процес и повреди 

на имуществото на висшето училище.   

 

3.  За конкретните провинения на студентите наказателните точки са, 

както следва:  

- разговор по мобилен телефон по време на учебните занятия – 2 точки; 

- внасяне на храна, кафе и спиртни напитки в учебните зали – 2 точки; 

- закъснения за учебните занятия до 15 минути – 2 точки; 

- закъснения за учебните занятия повече от 15 минути – 5 точки; 

- самоволно напускане на учебните занятия  – 5 точки; 

- пушене в учебните зали и в сградата на висшето училище – 10 точки; 

- неакадемично поведение по време на учебните занятия – 10 точки; 

- преписване по време на изпит – 15 точки; 

- плагиатство при разработване на курсови работи и други възложени 

задания от преподавателите – 15 точки; 

- умишлени повреди на компютърното оборудване и на друго 

имущество на висшето училище – 15 точки; 

- внасяне на оръжие в учебните зали и в сградата на висшето училище – 

55 точки; 

- фалшифициране на официални документи на висшето училище – 100 

точки; 

- физическа саморазправа на територията на висшето училище – 100 

точки. 

 



4. При установени провинения на студентите в случаите по т. 3, 

съответните преподаватели ги уведомяват за това  и отбелязват срещу 

техните имена в присъствените списъци наказателните точки за конкретните 

им провинения. 

 
 5. Наказателните точки на студентите се натрупват за целия срок на 

обучение във висшето училище. 

 

6. Преподавателите представят в края на всеки месец през семестъра в 

дирекция „Учебна дейност” на висшето училище информация за натрупаните 

наказателни точки от отделните студенти през семестъра. 

 

7. При натрупване от студентите най-малко на 30 наказателни точки, те 

се уведомяват за това от дирекция „Учебна дейност” на висшето училище, с 

цел подобряване на учебната им дисциплина и опазване на имуществото на 

училището. 

 

8. При натрупване от студентите на повече от 50 наказателни точки, те 

прекъсват обучението си за една учебна година или заплащат по техен избор  

наказателна такса, определена от президента на висшето училище.  

 

9. След прекъсване на обучението или заплащане на таксата в случаите 

по т. 8, натрупаните наказателни точки от студентите се заличават от 

дирекция „Учебна дейност” и те започват да натрупват отново наказателни 

точки за провинения съгласно настоящите правила. 

 

10. При установени провинения на студентите, които се санкционират 

със 100 наказателни точки, те се отстраняват от висшето училище със заповед 

на ректора и не могат да възстановяват студентските си права за 

продължаване на обучение в училището. 

 

 

Правилата са приети на заседание на академичния съвет с Протокол № 6 от 

29.09.2016 г. 


