ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ

НАРЕДБА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН
ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира условията, документите и
реда за кандидатстване, приемане и записване на студенти за обучение в
образователно-квалификационната степен „бакалавър” във Висшето
училище по застраховане и финанси, наричано по-нататък „висшето
училище”.
(2) Приемането и обучението на студенти в образователноквалификационната степен „магистър” във висшето училище се
регламентира с отделна наредба, приета от академичния съвет.
Чл. 2. При кандидатстването, приемането и записването на
студенти във висшето училище не се допускат ограничения за възраст,
пол, вероизповедание, етническа принадлежност и народност.
Глава втора
УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Чл. 3. (1) Във висшето училище могат да кандидатстват и да се
приемат за студенти български граждани, в т. ч. лица с двойно
гражданство, едното от които е българско, както и чуждестранни
граждани.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да притежават диплома за средно
образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища в
страната, в която е придобито.
(3) Българските граждани, завършили средно образование в
чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за
студенти във висшето училище след признаване на средното им
образование в съответствие с чл. 165 от Закона за предучилищното и
училищното образование.
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Чл. 4. (1) Българските и чуждестранните граждани могат да
кандидатстват за приемане за студенти във висшето училище в редовна,
задочна и дистанционна форма на обучение.
(2) При кандидатстване по специалности с преподаване на
английски език кандидат-студентите представят и документ за
владеене на този език.
(3) Степента на владеене на английски език може да се оценява и
от висшето училище.
(4) Изискванията по отношение на документа и степента на
владеене на английски език се публикуват на интернет страницата на
висшето училище.
Чл. 5. (1) Кандидат-студентите, български граждани, подават
следните документи за кандидатстване във висшето училище:
1. плик-молба с данни за съответния кандидат-студент и попълнен
от него формуляр за желаните специалности и форми на обучение,
подредени по низходящ ред;
2. копие и оригинала на дипломата за средно образование, който
след сверяване с данните в копието се връща на кандидат-студента;
3. документ за платената такса за обработка на кандидат
студентски документи и такса за явяване на конкурсен изпит;
4. документ от Министерството на образованието и науката за
признаване на завършеното средно образование в чуждестранно училище
(за кандидатите, завършили средното си образование в чужбина);
5. подписан формуляр от кандидат-студента за съгласие за
обработване от висшето училище на личните му данни във връзка с
кандидатстването по съответната специалност.
(2) Кандидат-студентите, които не са завършили средното си
образование към момента на подаване на документите за кандидатстване
във висшето училище, представят копие и оригинала на дипломата за
средно образование при записването им за студенти във висшето
училище.
(3)
Кандидат-студентите в неравностойно социално положение
(слепи, глухи, инвалиди с трайни увреждания и намалена
работоспособност със 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и военно
пострадали, кръгли сираци до навършване на 25 години в годината на
кандидатстване и лица, отглеждани до пълнолетието им в домове за деца,
лишени от родителска грижа), близнаци и майки с три и повече деца
представят и документи, удостоверяващи съответните обстоятелства.
Чл. 6.
Изискващите се документи при кандидатстване на
чуждестранни граждани за обучение в бакалавърската степен във висшето
училище се определят със специални правила, приети от академичния
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съвет.
Чл. 7. (1) Документите по чл. 5, ал. 1 се подават във фронт офиса
на висшето училище или се изпращат по пощата до фронт офиса в
определения срок.
(2) Към изпратените документи по пощата се прилага копие от
документа за платената по банков път такса за обработка на
кандидатстудентски документи и такса за явяване на конкурсен изпит.
(3) Във висшето училище може да се кандидатства и по електронен
път по ред и изисквания, публикувани на неговата интернет страница.
(4) Не се приемат документи на кандидат-студенти, когато не са
представени всички документи по чл. 5.
(5) Не се допускат промени и допълнения в подадените
документи от кандидат-студентите.
(6) Подадените документи не се връщат на кандидат-студентите;
(7) Когато съответният кандидат е представил всички изискващи
се документи по чл. 5, ал. 1, служителят във фронт офиса на висшето
училище ги предава срещу подпис в дирекция „Учебна дейност” за
организиране на конкурсния изпит или за записване на кандидата за
студент в училището.
Чл. 7а. (1) При подаването на документи за кандидатстване за
обучение в бакалавърската степен във висшето училище българските
граждани заплащат 25 на сто от определената семестриална такса за
съответната година.
(2) При приемането и записването на кандидатите за студенти във
висшето училище платената от тях по ал. 1 част от таксата се приспада от
семестриалната такса за годината.
(3) Когато приетите студенти се откажат от обучение във висшето
училище, платената по ал. 1 част от семестриалната такса не се връща.
Чл. 8. (1) Такса за обработка на кандидатстудентски документи
заплащат също така кандидатстващите във висшето училище с оценки от
издържани конкурсни изпити в други висши училища в страната и от
държавни зрелостни изпити (матура), както и кандидатстващите във
висшето училище по документи.
(2) Заплатената такса за обработка на кандидатстудентски
документи и такса за явяване на конкурсен изпит не се връща на
кандидат-студентите при отказване от кандидатстване във висшето
училище или при неявяване на конкурсен изпит.
(3) Такса за обработка на кандидатстудентски документи и такса за
явяване на конкурсен изпит не се заплаща от кандидат-студентите по чл.
5, ал. 3, ако са представили документи, удостоверяващи съответните
обстоятелства.
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Глава трета
КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ПРИЕМАНЕ
ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Чл. 9. (1) Конкурсният изпит за приемане на български граждани
за студенти във висшето училище се провежда под формата на тест или
конкурсно есе.
(2) Конкурсният изпит под формата на тест се провежда чрез
електронната система за дистанционно обучение в компютърните зали
на висшето училище и е с продължителност два астрономически часа.
(3) Конкурсното есе се разработва самостоятелно от кандидатстудента по избраната от него тема от определените теми по чл. 10, ал. 4.
Чл. 10. (1) Тестът включва четири раздела (математика, български
език и литература, история на България и обща култура), като въпросите
в отделните раздели се разработват в съответствие с действащите в
годината на кандидатстване учебни планове и програми на средните
училища в страната.
(2) Въпросите в разделите на теста се подготвят от специалисти в
съответните области, определени със заповед на ректора.
(3) За конкурсния изпит под формата на тест се подготвя
предварително вариант на теста под контрола на заместник-ректора по
учебната дейност и качеството чрез подбиране на случаен принцип
въпроси от базата данни по съответните раздели на теста. Изпитният тест
се отваря на електронната система за дистанционно обучение преди
началото на конкурсния изпит и генерират различни комбинации на
теста за отделните кандидат-студенти, явили се на изпита.
(4) Темите на конкурсните есета се определят от заместникректора по учебната дейност и качеството след съгласуване с
ръководителите на катедрите към висшето училище и публикуват на
неговата интернет страница.
(5) Изискванията за езика, приложния софтуер, обема и
техническото оформяне на конкурсните есета се публикуват на интернет
страницата на висшето училище.
Чл. 11. (1) Кандидатстудентската кампания се организира
целогодишно и провежда от комисия, определена със заповед на ректора.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят също така комисии за
приемане на кандидатстудентските документи, обявяване на резултатите
от конкурсните изпити и класиране на кандидат-студентите.
Чл. 12. (1) Конкурсният изпит се провежда съгласно график, приет
от академичния съвет, като резултатите от него важат за всички
класирания за съответната учебна година. Графикът се обявява на
информационното табло и интернет страницата на висшето училище.
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(2) При наличието на свободни места със заповед на ректора може
да се проведе допълнителен конкурсен изпит под формата на тест или
конкурсно есе и прием с оценки от издържани конкурсни изпити в други
висши училища в страната и от държавни зрелостни изпити (матура).
Чл. 13. (1) Кандидат-студентите могат да се явяват на конкурсен
изпит във висшето училище на всички обявени дати след заплащане на
таксата за явяване на конкурсен изпит, като при класирането се взема
най-високата им оценка.
(2) Кандидат-студентите с оценки от издържани конкурсни изпити
в други висши училища в страната и от държавни зрелостни изпити
(матура) могат да се явяват на конкурсен изпит във висшето училище
след заплащане на таксата за явяване на конкурсен изпит, като при
класирането се взема по-високата им оценка.
Чл. 14. (1) Кандидат-студентите, полагащи конкурсен изпит под
формата на тест, заемат местата си в определената зала не по-късно от
половин час преди обявеното време за започване на конкурсния изпит,
като представят на отговорника на залата личната карта или друг
документ за удостоверяване на самоличността, които се връщат след
приключване на изпита.
(2) Преди започването на конкурсния изпит директорът на Центъра
за дистанционно обучение или друго определено от заместник- ректора
по учебната дейност и качеството лице дава указания за работата по теста
чрез електронната система за дистанционно обучение на висшето
училище.
(3) При опит за подсказване по време на конкурсния изпит тестът
на съответния кандидат-студент се анулира и той губи право за участие в
приема на студенти за учебната година.
Чл. 15. (1) Тестовете на кандидат-студентите се проверяват и
оценяват по шестобалната система чрез електронната система за
дистанционно обучение на висшето училище по предварително
определена скала под контрола на заместник-ректора по учебната
дейност и качеството.
(2) Максималният брой на точките по скалата осигурява на
тестовете оценка „отличен (6)”. Следващите оценки се определят според
броя на точките и са с точност до стотни.
(3) Конкурсните есета се оценяват при запазване анонимността на
кандидат-студента от комисия, назначена със заповед на ректора.
(4) Комисията оценява конкурсните есета по шестобалната
система по следните критерии:
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а) последователно и правилно излагане на материала в съответствие с избраната тема;
б) пълнотата на изложението и предложената аргументация;
в) богатството на езиковите средства и културата на изложението;
г) спазването на граматическите правила.
(5) При получени еднакви оценки на конкурсните изпити или на
есетата в случаите, когато броят на кандидатите за обучение в
съответната специалност е по-голям от определения от академичния
съвет прием на студенти в тази специалност, с кандидатите се провеждат
интервюта.
(6) Интервютата по ал. 5 се провеждат по правила, утвърдени от
ректора на висшето училище.
(7) Интервютата са задължителни при приема на студенти в
специалности с преподаване на английски език, с цел преценяване
степента на владеене на този език от съответните кандидати.
Чл. 16. (1) Обявените оценки на тестовете и на конкурсните есета
са окончателни и не подлежат на преразглеждане, освен при доказана
техническа грешка.
(2) При доказана техническа грешка в теста кандидатстудентите могат да подадат в срок до три дни от датата на обявяване на
оценките на тестовете молба до заместник-ректора по учебната дейност и
качеството за преразглеждане на тестовете им.
(3) В случаите по ал. 2 тестовете се преразглеждат от комисия,
определена от заместник-ректора по учебната дейност и качеството, като
нейните оценки са окончателни.
(4) Оценките на тестовете и на конкурсните есета се признават
за участие в приема на студенти само за годината, в която е проведен
конкурсният изпит.
Чл. 17. Тестовете и конкурсните есета на кандидат-студентите се
съхраняват в дирекция „Учебна дейност” на висшето училище до
започване на учебната година, в която са кандидатствали в училището,
след което се унищожават от дирекцията.
Глава четвърта
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ И ЗАПИСВАНЕ НА
НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Чл. 18. (1) Класирането на кандидат-студентите, български
граждани, се извършва по оценките от:
1. конкурсния изпит във висшето училище;
2. издържани конкурсни изпити в други висши училища в
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страната в годината на кандидатстване във висшето училище;
3. държавни зрелостни изпити (матура).
(2) Висшето училище признава оценки на кандидат-студенти от
издържани конкурсни изпити по математика, български език и
литература, история на България, география, икономика и тестове в
други висши училища в страната, за което се представят съответни
оригинални документи.
(3) Висшето училище признава оценки на кандидат-студенти от
държавни зрелостни изпити (матура) по български език и литература,
математика, история и цивилизация и география и икономика,
положени в профилирани средни училища по икономика, математика
и чужди езици, като при класирането се взема най-високата оценка от
тях.
(4) При класирането на кандидат-студентите оценките от издържани
конкурсни изпити в други висши училища в страната и от държавни
зрелостни изпити (матура) са равнопоставени с оценките от конкурсния
изпит във висшето училище.
Чл. 19. Кандидат-студентите се класират и приемат в рамките на
ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой на приеманите за
обучение студенти в бакалавърската степен във висшето училище.
Чл. 20. (1) Класирането на кандидат-студентите се извършва
едновременно по низходящ ред на оценките по чл. 18, ал. 1 и по реда на
посочените в техните формуляри специалности и форми на обучение без
да се отчита полът им.
(2) Кандидат-студентите не се класират за специалности и форми на
обучение, които не са посочени в техните формуляри.
(3) Класирането на кандидат-студентите се обявява със заповед на
ректора.
Чл. 21. (1) Кандидат-студентите, които са класирани с еднаква
оценка на последното планово място, както и близнаците, които са
кандидатствали едновременно във висшето училище и единият от тях е
приет за студент, а другият е положил успешно конкурсния изпит, се
приемат над утвърдения брой на студентите по чл. 19.
(2) Над утвърдения брой на студентите по чл. 19 могат да се
приемат също така кандидат-студенти в неравностойно социално
положение по чл. 5, ал. 3 и майки с три и повече деца с успешно положен
конкурсен изпит във висшето училище или с оценки от държавни
зрелостни изпити (матура).
Чл. 22. Кандидат-студентите не участват в класирането, когато:
1. не са се явили на конкурсен изпит под формата на тест или не са
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изпратили конкурсно есе;
2. са получили слаба оценка на теста или на конкурсното есе;
3. са анулирани тестът или конкурсното им есе.
Чл. 23. (1) Кандидат-студентите, завършили средното си
образование преди годината на кандидатстване във висшето училище,
приети при съответното класиране, но незаписали се в определения срок,
могат да участват в следващото класиране наравно с останалите
кандидати, ако са подали за това молба и са заплатили отново таксата за
обработка на кандидатстудентски документи преди датата на обявяване
на класирането.
(2) Кандидат-студентите, които не са приети при съответното
класиране, участват с оценките си по чл. 18, ал. 1 в следващите
класирания.
(3) Кандидат-студентите, приети при съответното класиране, но
незаписали се в определения срок и неподали молба в срока по ал. 1,
могат да бъдат записани за студенти във висшето училище, ако има
свободни места след последното класиране или на мястото на отказалите
се студенти от обучение във висшето училище.
Чл. 24. (1) Кандидат-студентите, които са получили оценка
„отличен (6)” на национални олимпиади или са носители на златни,
сребърни или бронзови медали от международни олимпиади, завършили
средното си образование в годината на провеждане на съответната
олимпиада, се приемат за студенти във висшето училище по документи и
извън утвърдения брой на студентите по чл. 19, ако предметът на
олимпиадата съвпада с някои от разделите на теста или с държавните
зрелостни изпити (матура), оценките от които се признават за прием на
студенти във висшето училище. Те удостоверяват получените отличия на
олимпиадите със съответен документ, издаден от Министерството на
образованието и науката.
(2) За студенти във висшето училище се приемат без конкурс и
лица със средно образование, чиито есета, реферати или други форми са
класирани на призови места на национални конкурси в областта на
икономиката, за което се представа съответен документ.
(3) Лица със средно образование, чиито есета, реферати и други
форми са оценени от комисии на национални конкурси в областта на
икономиката, но не са класирани на призови места на конкурсите, могат
да кандидатстват с тях за приемане във висшето училище, за което се
представя съответен документ.
(4) За студенти във висшето училище се приемат без конкурс и лица
със средно образование с отличени есета, реферати или други форми на
проведени от висшето училище форуми за ученици в средните училища в
страната.
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(5) Кандидат-студентите, български граждани, желаещи да се
обучават по специалности с преподаване на английски език, могат да
бъдат приемани за студенти във висшето училище и без да се явяват на
конкурсен изпит, ако представят документ, удостоверяващ постигането
на минимален резултат на тест за владеене на английски език.
Минималните резултати по отделните тестове се определят от ректора.
(6) Кандидат-студентите по ал. 5 се приемат и записват за
студенти със заповед на ректора в рамките на утвърдения брой на
студентите по чл. 19.
Чл. 25. (1) Кандидат-студентите, които притежават образователноквалификационната степен „специалист” или „професионален
бакалавър”, се приемат за студенти във висшето училище по документи
и извън ежегодно утвърждавания брой на студентите по чл. 19. Те
представят документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 3 и диплома за
притежаваната образователно-квалификационна степен или академична
справка.
(2) Приетите студенти по ал. 1 се записват в съответния курс
съобразно признатите изпити по установения ред с Правилника за
учебната дейност на висшето училище. Те заплащат семестриалната
такса за обучение за учебната година, в която са приети във
висшето училище, независимо от курса на записването им.
Чл. 26. Кандидат-студентите, чуждестранни граждани, се приемат
за студенти във висшето училище при условия и по ред, определени с
правилата по чл. 6.
Чл. 27. Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват
изнесената информация за класиранията и сроковете за записване на
приетите студенти на информационното табло и интернет страницата
на висшето училище.
Чл. 28. (1) За записване на приетите студенти се представят в
определения срок във фронт офиса на висшето училище следните
документи:
1. писмено съгласие за обработване от висшето училище на
личните данни във връзка с обучението им в училището;
2. студентска книжка;
3. декларация за здравословното състояние;
4. декларация за здравното осигуряване (за студентите в редовна
форма на обучение);
5. договор за обучение между висшето училище и студента;
6. копие на документа за платената такса за обучение;
7. четири броя актуални снимки с размер 3,5/4,5 см.
(2) Документите по ал. 1, т. 1-5 се закупуват в книжарницата на
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висшето училище.
(3) Необходимите документи при записването на чуждестранни
студенти за обучение в бакалавърската степен във висшето училище се
определят с правилата по чл. 6.
(4) Когато съответният кандидат е представил всички изискващи се
документи по чл. 28, ал. 1, служителят във фронт офиса на висшето
училище ги предава срещу подпис в дирекция „Учебна дейност” за
организиране записването на кандидата за студент в училището.
Чл. 29. (1) Записването на приетите студенти във висшето училище
се извършва въз основа на заповед на ректора.
(2) Решение за одобряване на кандидатстващите лица по документи
и за записването им за студенти във висшето училище се взема от
ректора в срок до един месец от датата на подаване на документите, за
което се издава съответна заповед.
(3) Записването на приетите студенти се осъществява до началото
на един от двата семестъра на съответната учебна година под контрола
на заместник-ректора по учебната дейност и качеството.
Чл. 30. (1) На приетите студенти във висшето училище, които са се
обучавали в колежи, създадени по реда на Закона за висшето
образование, но не са придобили образователно-квалификационната
степен „специалист” или „професионален бакалавър”, се признават
положени изпити, формиращи базовата подготовка на студентите във
висшето училище съгласно учебните планове за отделните специалности.
(2) В случаите по ал. 1 изпитите се признават по установения ред с
Правилника за учебната дейност на висшето училище.
(3) Заместник-ректорът по учебната дейност и качеството определя
в кой курс да бъде записан студентът в зависимост от признатите изпити
по ал. 2.
(4) Приетите студенти по ал. 1 заплащат семестриалната такса за
учебната година, в която са приети за обучение във висшето училище,
независимо от курса на записването им.
Чл. 31. Приетите студенти, които не са се записали в определения
срок, не придобиват студентски права.
Чл. 32. (1) Приетите и записани студенти във висшето училище
заплащат определената семестриална такса за обучение за съответната
учебна година.
(2) Когато записан студент се откаже от обучение във висшето
училище преди започване на учебната година, той има право да поиска
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връщане на половината от платената семестриална такса в срок до един
месец от започване на учебната година.
(3) Когато записан студент се откаже от обучение във висшето
училище след започване на учебната година, платената от него
семестриална такса не се връща.
Чл. 33. (1) Във висшето училище могат да кандидатстват по
установения с тази наредба ред и лица след започване на учебната година
и представяне в Министерството на образованието и науката на
информация за обучаваните студенти във висшето училище през тази
година.
(2) Лицата по ал. 1 могат да посещават учебните занятия по
дисциплини за първи курс и полагат изпити по тях след заплащане на
определената семестриална такса, за което се издават индивидуални
протоколи от дирекция „Учебна дейност”.
(3) Лицата по ал. 1 се записват за студенти във висшето училище
през следващата учебна година, като им се признават положените изпити
в случаите по ал. 2.
Чл. 34. Административното обслужване на приетите студенти се
осъществява от дирекция „Учебна дейност” съгласно нейните
правомощия, регламентирани в Правилника за учебната дейност на
висшето училище и в другите вътрешни нормативни актове на висшето
училище.
Чл. 35. Документите на неприетите кандидат-студенти се
съхраняват в дирекция „Учебна дейност” .
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба отменя Наредбата за приемане на студенти във
Висшето училище по застраховане и финанси, приета на заседание на
Висшия училищен съвет с Протокол № 1 от 02.03.2006 г.
§ 2. Наредбата е разработена на основата на Закона за висшето
образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на
студенти във висшите училища на Република България.
§ 3. Неуредените в наредбата въпроси се решават от ректора или от
академичния съвет съобразно техните компетенции.
Наредбата е приета на заседание на академичния съвет с Протокол
№ 2 от 29.06.2006 г., изменена и допълнена с Протокол № 5 от
22.12.2006 г., Протокол № 1 от 18.01.2007 г., Протокол № 3 от
22.03.2007 г., Протокол № 4 от 17.05.2007 г., Протокол № 7 от
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09.11.2007 г., Протокол № 1 от 11.03.2008 г., Протокол № 1 от
15.01.2009 г., Протокол № 2 от 23.04.2009 г., Протокол № 3 от 09.07.2009
г., Протокол № 2 от 11.03.2010 г., Протокол № 10 от 24.10.2013 г.,
Протокол № 5 от 05.06.2014 г., Протокол № 6 от 28.07.2014 г., Протокол
№ 2 от 12.03. 2015 г., Протокол № 3 от 29.03.2016 г., Протокол № 2 от
18.07.2017 г., Протокол № 4 от 26.07.2018 г. и Протокол № 6 от
20.12.2018 г.
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