
Държавен изпит – март 2021 г. 

Уважаеми студенти, 

Държавния изпит по специалността за придобиване на ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 10 
март 2021 г. от 10:00 часа в сградата на ВУЗФ. 

Тези от вас, които успешно са положили всички изпити по учебен план е необходимо да подадат 
молба до ректора в дирекция „Учебна дейност“ на ВУЗФ не по-късно от 26 февруари 2021 г. 

Сканирани молби с положен подпис от Ваша страна ще се приемат само на посочения имейл: 
diplomiraneBA@vuzf.bg 

ВАЖНО: За да бъдете допуснати до държавен изпит е необходимо:  
 
• Да сте положили успешно всички изпити по учебен план; 
 
• Да нямате финансови задължения към ВУЗФ; 
 
• Да не дължите книги към библиотеката на ВУЗФ; 
 
• В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата 
след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при предаване на молбата за 
държавен изпит да предоставите квитанция за заплатена административна такса за 
допускане до в размер на 300 лв. Моля да впишете в основанието за плащане: 
Административна такса за допускане до държавен изпит през  03.2021 г., 3-те си имена и 
фак.№; 
 
• Да направите справка с главната книга, по график за който ще получите допълнителна 
информация, относно всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“; 
 
• В случай , че сте пропуснали срокове, а искате да се явите на тази сесия, заплащате 
административна такса в размер на 500 лв. 

Информация за преддипломен стаж: 

Преддипломния стаж и докладът са задължителна част от учебния план на студентите от 
бакалавърската степен за редовната и дистанционна форма на обучение.  

За целта всеки от Вас трябва да предостави служебна бележка и доклад за преминат стаж. 

Докладът трябва да бъде предаден в съответната катедра, както следва: 
 
Катедра "Финанси" - доц. д-р Яким Китанов чрез имейл на ykitanov@vuzf.bg 
Катедра "Счетоводство и одит" -  гл. ас. д-р Бисер Райнов чрез имел на braynov@vuzf.bg 
Катедра "Маркетинг и мениджмънт" - ас. Юлияна Георгиева чрез имейл на jgeorgieva@vuzf.bg 
Катедра "Застраховане и осигуряване" - доц. д-р Радостин Вазов чрез имейл на 
vazov_rado@vuzf.bg 
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Служебните бележки се предоставят чрез имейл на  jgeorgieva@vuzf.bg 
 

 
Ръководството на ВУЗФ 

 

 


