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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С този правилник се определят редът и условията за прием в Шуменския 
университет (ШУ) „Епископ Константин Преславски“ за учебната 2022/2023 година на лица, 
завършили средно образование. 

Чл. 2. Правилникът за приемане на студенти в Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски“ се основава на Закона за висшето образование (ЗВО) и Наредбата за 
държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република 
България. 

Чл. 3. Шуменският университет приема студенти след завършено средно образование, 
за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението, а също така и студенти 
след завършено средно образование за обучение срещу заплащане. 

Чл. 4. (1) Броят на местата за приемане на студенти след завършено средно 
образование, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението, се 
утвърждава от Министерския съвет, съгласно чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а” от ЗВО. 

(2) Броят на местата за приемане на студенти след завършено средно образование за 
обучение срещу заплащане, с изключение на приеманите по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗВО, се 
утвърждава от Министерския съвет, съгласно чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” от ЗВО. 

(3) Броят на местата за приемане на студенти по ал. 1 и ал. 2 е разпределен по 
професионални направления и специалности от регулираните професии, по форми на 
обучение и по образователно-квалификационни степени. 

(4) Броят на местата за приемане на студенти след завършено средно образование за 
обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗВО, се определя както следва: 

1. Максималният брой студенти във всяко професионално направление (ПН), приети 
по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗВО, е равен на 10% от капацитета, ако професионалното 
направление е получило при програмната акредитация оценка от 9,00 до 10,00, и е равен на 5% 
от капацитета, ако професионалното направление е получило при програмната акредитация 
оценка от 8,00 до 8,99. 

2. Броят на действащите студенти във всяко професионално направление, приети по 
реда на чл. 21, ал. 2, се взема от Регистъра на действащите и прекъснали студенти за втория 
семестър на предходната учебна година. 

3. Броят на местата за приемане на студенти по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗВО във всяко 
професионално направление се получава като максималният брой по т. 1 се намали с броя на 
действащите студенти по т. 2. 

(5) Броят на местата за приемане на студенти след завършено средно образование по 
специалности се утвърждава от Академичния съвет (АС) по предложение на факултетите и 
Колежа на ШУ, в рамките на определения брой по ал. 1, ал. 2, ал.3 и ал.4.  

Чл. 5. (1) По време на обучението си студентите, приети на местата по чл. 4, ал. 
1, заплащат годишна такса в размер, който се определя от Министерския съвет, а студентите, 
приети на местата по чл. 4, ал. 2 и ал. 4, заплащат годишна такса в размер, определена по реда 
на чл. 95, ал. 4 от ЗВО. 

(2) Лица, които са кръгли сираци (до 25-годишна възраст); лица с трайни увреждания 
и намалена работоспособност 70 и над 70 процента; военноинвалиди; лица, отглеждани до 
пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, 
се освобождават от заплащане на такси за обучение за една специалност, ако са приети на 
местата по чл. 4, ал. 1. 

(3) Студентите, приети на местата по чл. 4, ал. 4, сключват договор за обучението 
си с Шуменския университет. 
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Чл. 6. (1) В Шуменския университет не се приемат за обучение, за педагогически 
специалисти в ПН 1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по… и за придобиване на 
допълнителна професионална квалификация „учител“, лица със заболявания, застрашаващи 
живота и здравето на децата и учениците, изчерпателно посочени в чл. 2 от Наредба № 4 от 
2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на 
педагогически специалист, издадена от Министерство на здравеопазването (обн. ДВ., 
бр.86/01.11.2016г., изм. ДВ. бр.89/07.11.2017г.), а именно: 

1. шизофренно разстройство: изходно състояние (шизофренен дефект), резидуална 
шизофрения, шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения; 

2. разстройства на настроението (афективни разстройства): чести тежки епизоди с 
психотични симптоми, алтернантно и хронично протичане; 

3. психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни 
вещества (злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества с последващи когнитивни и 
личностни промени); 

4. епилепсия – чести припадъци и промяна на личността; 
5. персистиращи налудни разстройства, свързани с личностна и поведенческа 

промяна; 
6. психични разстройства на личността и поведението, дължащи се на мозъчно 

заболяване; 
7. разстройства на сексуалното влечение – педофилия; 
8. органични психични разстройства – деменция при болестта на Алцхаймер, съдова 

деменция, други деменции; 
9. белодробна туберкулоза с бацилоотделяне; 
10. пълна глухота или намален слух (ако не може да се коригира със слухова протеза) 

(за всички педагогически специалности и за специалностите на Факултета по математика и 
информатика, Факултета по технически науки, Факултета по природни науки и Колежа – гр. 
Добрич); 

11. пълна или практическа слепота на двете очи (за всички педагогически 
специалности (с изключение на спец. Педагогика на обучението по музика), както и за 
специалностите на Факултета по математика и информатика, Факултета по технически науки, 
Факултета по природни науки и Колежа – гр. Добрич); 

12. доказани алергични заболявания или разстройства в цветоусещането (за 
специалностите на Факултета по природни науки и специалност Педагогика на обучението по 
изобразително изкуство). 

(2) При записването си приетите кандидат-студенти подписват декларация – по 
образец, че не страдат от заболяванията, описани в ал. 1, както и говорно- комуникативни 
проблеми (при кандидатстващите за специалности от професионалните направления 1.2. 
Педагогика и 1.3 Педагогика на обучението по…); 

(3) ШУ може да изиска от кандидат-студента или студента медицинско свидетелство и 
/или свидетелство от психиатър/психо-диспансер. 

Чл. 7. (1) Приемането на студенти след завършено средно образование в Шуменския 
университет се извършва чрез конкурс. 

(2) Конкурсът се провежда чрез полагане на кандидатстудентски изпити за 
специалностите, подробно посочени в Приложение 4, и по график, обявен в Приложение 1, 
Приложение 2 и Приложение 3. Посочените приложения са неразделна част от настоящия 
правилник и се актуализират от Академичния съвет на ШУ при необходимост. На обявените 
дати в Приложение 1 и Приложение 2 се провеждат и отдалечени (онлайн) конкурсни изпити, 
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с изключение на този по Физическо възпитание. 
(3) Успешно положените държавни зрелостни изпити в периода 2008-2022 г. се 

признават за кандидатстудентски изпити по съответните специалности, съгласно Приложение 
4. 

(4) Кандидат-студенти – лауреати на национални и международни олимпиади, 
завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без 
конкурсен изпит и извън утвърдения по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а“ от ЗВО ежегоден брой 
на приеманите за обучение студенти, когато конкурсният изпит за желаната от тях 
специалност съответства на предмета на олимпиадата. 

Чл. 8. Приемането на нови студенти след завършено средно образование в Шуменския 
университет се извършва под ръководството и контрола на назначената от ректора Централна 
комисия за кандидатстудентска дейност на ШУ. 

 
II. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл. 9. (1) В Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за всички 
специалности в образователно-квалификационните степени магистър след средно 
образование, бакалавър и професионален бакалавър, в редовна и в задочна форма на обучение, 
могат да кандидатстват български граждани, отговарящи на следните условия: 

1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат 
обучението си във висшите училища. 

2. Да притежават диплома за средно образование, в която са вписани всички оценки, 
необходими за образуване на бала съгласно Приложение 4. При липса на балообразуваща 
оценка е необходимо кандидатът предварително да положи изпит по съответния предмет в 
определено от МОН средно училище. 

(2) Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, 
могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти в ШУ след признаване на средното им 
образование в съответствие с чл. 165 от ЗВО. 

Чл. 10. Кандидати със завършено висше образование, желаещи да се обучават в същата 
или в по-ниска образователно-квалификационна степен, могат да кандидатстват само за 
местата по чл. 4, ал. 2 и ал. 4. 

 
III. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл. 11. Кандидат-студентите подават лично или чрез друго лице документите си за 
кандидатстване в Университета. Подаването на документи може да се извършва и чрез 
формата за ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ. 

Чл. 12. За участие в конкурса по чл. 7 кандидат-студентите подават следните 
документи: 

1. Кандидатстудентски картон – по образец. 
2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на 

дипломата се връща на кандидата след сравняване. 
3. Български граждани, завършили средно образование в легитимни училища на 

други държави, представят диплома, преведена и легализирана, както и удостоверение за 
признато средно образование, издадено от Регионалното управление на образованието по 
местоживеене към Министерството на образованието и науката, в което са вписани 
приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от 
дипломата. 

4. Лауреатите от национални и международни олимпиади представят документ от 
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МОН. 
5. Кръглите сираци, ненавършили 25-годишна възраст, лицата с трайни увреждания и 

намалена работоспособност 70 и над 70 процента, военноинвалидите, лицата, отглеждани до 
пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа – 
представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства. 

6. Кандидатстващите с издържан изпит от друго висше училище, представят 
служебна бележка с вписана оценка. 

Чл. 13. (1) При подаване на документи по чл. 12 се заплаща такса за участие в 
кандидатстудентския конкурс. 

(2) От такса за кандидатстване по ал. 1 се освобождават: кръглите сираци (до 25- 
годишна възраст); лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 
процента; военноинвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и 
възпитание на деца, лишени от родителска грижа. 

Чл. 14. (1) Не се приемат кандидатстудентски документи, които не са окомплектовани 
с всички изискуеми документи по чл. 12 от този правилник. 

(2) Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание или направили 
опит да дадат невярна информация при попълване на кандидатстудентския картон, се 
отстраняват от участие в конкурса. 

(3) Кандидат-студентите носят наказателна отговорност за неверни данни в 
документите си за кандидатстване в ШУ, съгласно чл. 313 на Наказателния кодекс (НК). 

Чл. 15. Извън сроковете, определени в чл. 31 и чл. 34 от този правилник, не могат  да 
се правят промени в подреждането на желаните специалности. 

 
IV. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ  НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ 

Чл. 16. (1) Записването за участие в предварителните кандидатстудентски 
изпити става чрез представяне на личната карта на кандидата и попълване на заявление по 
образец. 

(2) Срокът за приемане на документи за участие в предварителните кандидат-
студентски изпити е от 01.02.2022 г. до 04.06.2022 г. 

(3) Документи за участие в предварителните кандидатстудентски изпити се приемат в 
срока по предходната ал.1, както следва: 

1. В Центъра по кандидатстудентска дейност на ШУ, находящ се в гр. Шумен, ул. 
„Университетска“ №115 (до Корпус 1 на ШУ), всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч., и в 
събота от 08:00 ч. до 12:00 ч. – в периода от м. март до м. юни 2022 г., както и в деня на 
провеждане на предварителните конкурсни изпити - от 8:00 ч. до 8:45 ч. 

2. В Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование към 
ШУ, находящ се в гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” № 1, всеки работен ден от 8:00 ч. до 
16:00 ч., в събота от 08:00 ч. до 12:00 ч. – в периода от м. март до м. май 2022 г., както и в деня 
на провеждане на предварителните конкурсни изпити от 8:00 ч. до 8:45 ч. 

3. В сградата на Колежа в  гр. Добрич към ШУ с адрес ж.к. „Добротица“ № 12, 
всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч., както и в деня на провеждане на предварителните 
конкурсни изпити между 8:00 ч. и 8:45 ч. 

4. В бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация, подробно 
посочени в Приложение 5 – неразделна част от този правилник. 

Чл. 17. Записване за явяване на предварителните кандидатстудентски изпити може да 
се направи и чрез сайта на университета. В този случай кандидат-студентите заплащат такса и 
получават документ за явяване в деня на провеждане на предварителните изпити между 8:00 
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ч. и 8:45 ч. в Центъра по кандидатстудентска дейност на ШУ (до Корпус 1) – гр. Шумен, в 
Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна и в 
Колежа – гр. Добрич. 

Чл. 18. (1) Резултатите от предварителните конкурсни изпити служат за класиране, 
само когато кандидат-студентите са изпълнили изискванията, посочени в разделите „Условия 
за кандидатстване“ и „Документи за кандидатстване“ на този правилник. 

(2) За да участват в класирането, кандидат-студентите трябва да подадат необходимите 
документи в сроковете, посочени в чл. 31 и чл. 34. Неподалите документи в тези срокове 
губят право на участие в класирането. 

 
V. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ    НА ИНДИВИДУАЛЕН 

ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТ 

Чл. 19. Индивидуалният електронен изпит е форма на провеждане на кандидат-
студентски изпит чрез попълване на електронен тест или представяне на портфолио на 
електронен носител. Кандидатстудентските изпити, които се провеждат в тази форма, са 
посочени в Приложение 3 към този правилник. 

Чл. 20. Индивидуалните електронни изпити се провеждат в Центъра по 
кандидатстудентска дейност на ШУ – в гр. Шумен (до Корпус 1), в Департамента за 
информация, квалификация и продължаващо образование на ШУ в гр. Варна и в сградата на 
Колежа в гр. Добрич, всеки работен ден, считано от 01.02.2022 г. 

Чл. 21. Записването за участие в индивидуалните електронни изпити става лично чрез 
представяне на личната карта на кандидата и попълване на заявление по образец. 

Чл. 22. Записването за явяване на индивидуален електронен изпит става в деня на 
изпита, като датата за провеждането му се определя от кандидата. В същия ден, 
непосредствено преди електронния изпит кандидатът заплаща такса за това и получава 
документ за явяване на индивидуалния електронен изпит. 

Чл. 23. Документи за участие в индивидуалните електронни изпити се приемат: 
1. В Центъра по кандидатстудентска дейност на ШУ с адрес гр. Шумен, ул. 

„Университетска“ №115 (до Корпус 1 на ШУ), всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч., и в 
събота от 08:00 ч. до 12:00 ч. – в периода от м. март до м. май 2022 г. 

2. В Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование към 
ШУ, с адрес гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” № 1, всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч., 
и в събота от 08:00 ч. до 12:00 ч. – в периода от м. март до м. май 2022 г. 

3. В сградата на Колежа – гр. Добрич към ШУ, с адрес ж.к. „Добротица“ № 12, 
всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч., в събота от 08:00 ч. до 12:00 ч. – в периода от м. март 
до м. май 2022 г. 

Чл. 24. При неудовлетворителни резултати кандидат-студентът може да се яви 
повторно на тест на всяка една обявена дата. 

Чл. 25. (1) Резултатите от индивидуалните електронни изпити служат за класиране, 
само когато кандидат-студентите са изпълнили изискванията, посочени в разделите „Условия 
за кандидатстване“ и „Документи за кандидатстване“ на този правилник. 

(2) За да участват в класирането, кандидат-студентите трябва да подадат 
необходимите документи в сроковете, посочени в чл. 31 и чл. 34. Неподалите документи в 
тези срокове губят право на участие в класирането. 

 
VI. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В   ОТДАЛЕЧЕН (ОНЛАЙН) ИЗПИТ 

Чл. 26. (1) Отдалеченият (онлайн) изпит е вид електронен изпит, който се провежда 
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чрез интернет платформата Google. 
(2) За регистрация и използване на пълната функционалност на платформата за 

полагане на онлайн изпит е задължително кандидатите да използват имейл адрес в gmail.com. 
(3) За да заявят желание да участие в отдалечен (онлайн) изпит, е необходимо 

кандидатите да изпратят имейл на адрес online@shu.bg с текст: онлайн изпит. След това 
кандидатите ще получат имейл с формуляр, чрез който ще предоставят данни за регистрация 
за изпита. За всеки изпит кандидат-студентът заплаща такса. Във формуляра трябва да се 
прикачи сканирано копие (снимка) на платежния документ. 

Попълнените формуляри се изпращат от кандидата най-късно два дни преди датата на 
изпита. За всеки отделен изпит се подава отделен формуляр. 

(4) След регистриране за изпита, кандидатите получават входящ номер и линк в 
системата Google meet. Те са необходими за включване в изпита. 

(5) Линкът към изпитния тест се получава в чата на Google meet в деня на изпита, след 
като кандидатите се легитимират с лична карта и входящ номер пред видео-квестора. 

(6) Влизането в Google meet в деня на изпита става между 8:15 ч. и 8:30 ч., като 
начален час на изпита е 9:00 ч., а продължителността му е 90 (деветдесет) мин. Системата 
отчита часа на предаване на отговорите и ако той е след крайния час, тестът се анулира. По 
време на изпита кандидатите трябва да са с включени камери и изключени микрофони. 

(7)  Всеки кандидат има право САМО на един тест на едно явяване в един ден. Ако 
системата засече два отговора от един кандидат, за валидна се зачита първата оценка. 

(8) В деня на изпита е необходимо кандидатите да разполагат с изправна уебкамера и 
микрофон. Задължително е влизането в Google meet и попълването на теста да стане през 
компютър, а не през телефон. 

Чл. 27. При неудовлетворителни резултати кандидат-студентът може да се  явява на 
всяка обявена дата. 

Чл. 28. (1) Резултатите от отдалечените (онлайн) изпити служат за класиране, само 
когато кандидат-студентите са изпълнили изискванията, посочени в разделите „Условия за 
кандидатстване“ и „Документи за кандидатстване“ на този правилник. 

(2) За да участват в класирането, кандидат-студентите трябва да подадат необходимите 
документи в сроковете, посочени в чл. 31 и чл. 34. Неподалите документи в тези срокове 
губят право на участие в класирането. 

 
VII. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 

Чл. 29. (1) В първия етап на класиране могат да участват кандидат-студенти, 
притежаващи към датата на кандидатстване диплома за средно образование. 

(2) В първия етап на класиране се реализира прием до 50% от утвърдените места  от МС 
за ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Чл. 30. За участие в първия етап на класиране кандидат-студентите подават 
документите, изброени в чл. 12 от този правилник. 

Чл. 31. Срокът за приемане на документи за участие в първия етап на класиране е от 
01.02.2022 г. до 28.05.2022 г. 

Чл. 32. Документи за участие в първия етап на класиране се приемат: 
1. В Центъра по кандидатстудентска дейност на ШУ, с адрес гр. Шумен, ул. 

„Университетска“ №115 (до Корпус 1 на ШУ), от 8:00 ч. до 16:00 ч., в събота от 08:00 ч. до 
12:00 ч. – в периода от м. март до м. май 2022 г. 

2. В Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование 
към ШУ с адрес гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” № 1, всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 



 
Правилник за приемане на студенти в  Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“ 
след завършено средно образование  за учебната 
2022/2023 година 

Издание 1 Редакция 1 17.12.2021 г. Стр. 8 от 34 

ч., в събота от 08:00 ч. до 12:00 ч. – в периода от м. март до м. май 2022 г. 
3. В сградата на Колежа към ШУ, с адрес гр. Добрич, ж.к. „Добротица“ № 12, всеки 

работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч., в събота от 08:00 ч. до 12:00 ч. в периода от м. март до м. май 2022 г. 
 
VIII. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 

Чл. 33. За участие във втория етап на класиране кандидат-студентите подават 
документите, изброени в чл. 12 от този правилник. 

Чл. 34. Срокът за приемане на документи за участие във втория етап на  класиране е 
от 06.06.2022 г. до 09.07.2022 г. 

Чл. 35. Документи за участие във втория етап на класиране се приемат: 
1. В Центъра по кандидатстудентска дейност на ШУ, с адрес гр. Шумен, ул. 

„Университетска“ №115 (до Корпус 1 на ШУ), от 8:00 ч. до 16:00 ч., в събота от 08:00 ч. до 
12:00 ч. – в периода от м. март до м. май 2022 г. 

2. В Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование към 
ШУ, с адрес гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” № 1, всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч., в 
събота от 08:00 ч. до 12:00 ч. – в периода от м. март до м. май 2022 г. 

3. В сградата на Колежа към ШУ с адрес гр. Добрич, ж.к. „Добротица“ № 12, 
всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч., в събота от 08:00 ч. до 12:00 ч. – в периода от м. март 
до м. май 2022 г. 

4. В бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация, подробно 
посочени в Приложение 5 – неразделна част от този правилник. 

 
IX. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ 

Чл. 36. (1) Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити, съответстващи на 
желаните специалности, съгласно Приложение 4 и по предварително обявения график в 
Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3 - неразделна част от настоящия правилник. 

(2) В случаите, когато за дадена специалност по Приложение 4 са предвидени няколко 
взаимнозаменяеми конкурсни изпити, кандидат-студентите имат право да се явят, както на 
всеки един от тях, така и само на един от посочените. 

(3) Оценките от държавните зрелостни изпити, проведени в периода 2008 г. – 2022 г., 
се признават за равностойни на резултатите от кандидатстудентски конкурсен изпит, съгласно 
Приложение 4. 

(4) С решение на Академичния съвет, като конкурсни изпити могат да се признават 
резултатите от състезания и олимпиади, организирани от основните структурни звена на 
университета. 

(5) Шуменският университет признава оценки от кандидатстудентски изпити, 
положени в други висши училища през 2022 г. 

(6) При образуване на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо 
кога е получена – на предварителен конкурсен изпит, на редовен конкурсен изпит, на 
индивидуален електронен изпит, на отдалечен (онлайн) изпит или на държавен зрелостен 
изпит. 

Чл. 37. Учебното съдържание на всеки конкурсен изпит е в съответствие с 
действащите в годината на кандидатстване учебни планове на средните училища в Република 
България и съгласно обявени програми в кандидатстудентския справочник. 

 
X. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ 

Чл. 38. Организацията и провеждането на конкурсните изпити за кандидат- студенти в 
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ШУ се извършва от комисии. 
Чл. 39. Конкурсните изпити са анонимни. 
Чл. 40. Писмените конкурсни, индивидуалните електронни и отдалечените (онлайн) 

изпити са с продължителност 90 (деветдесет) минути без изпитите по Музика, Рисуване и 
Физическо възпитание. 

Чл. 41. (1) В деня на изпита, в 8,00 ч. се излага списък с мястото (в коя сграда на ШУ) 
и залата, където ще се проведе изпитът. 

(2) В деня на изпита кандидат-студентите се явяват в определените сгради не по- късно 
от половин час (30 минути) преди обявеното начало на изпита и задължително носят със себе 
си документа с входящия номер и личната си карта (или друг документ за самоличност). 

(3) Отдалечените (онлайн) изпити се провеждат по реда на раздел XI от настоящия 
правилник. 

Чл. 42. (1) Вариантите за писмените конкурсни изпити се изтеглят лотарийно (на 
случаен принцип) в деня на изпита, в една от изпитните зали, в присъствието на кандидат-
студенти, квесторите, членове на Централната комисия за кандидатстудентска дейност на 
ШУ, след което се съобщават на кандидат-студентите в другите зали и места за провеждане на 
изпита. 

(2) Кандидат-студентите, които са се явили след изтеглянето на варианта за 
писмения конкурсен изпит, не се допускат в залите за провеждане на изпита. 

Чл. 43. Вариантът за електронния индивидуален изпит се изтегля лотарийно (на 
случаен принцип) от изпитващата платформа след регистрацията на кандидат-студента. 

Чл. 44. По време на писмените конкурсни изпити кандидат-студентите могат да 
ползват само синьо пишещ химикал. На конкурсния изпит по математика може да се използва 
и черен молив за чертане. 

Чл. 45. Забранява се ползването на технически средства от кандидат-студентите по 
време на конкурсните изпити. 

Чл. 46. При доказано преписване или опит за преписване, както и при опит за 
нарушаване анонимността на изпита чрез знак, особен цвят и др. изпитната писмена работа на 
кандидат-студента се анулира и той се изключва от класирането за всички специалности в 
ШУ. 

Чл. 47. След приключване на писмения конкурсен изпит кандидат-студентът предава 
работата си на председателя на квесторската комисия в залата, в която се е явил. 
Писмената работа се запечатва задължително в присъствието на кандидат- студента, с което 
се гарантира неговата анонимност. 

 
XI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИТЕ (ОНЛАЙН) ИЗПИТИ 

Чл. 48. (1) Допуснатите до онлайн изпит кандидати трябва да имат отдалечен достъп 
чрез непрекъсната Интернет връзка и компютърна конфигурация (или лаптоп) с налични и 
работещи видеокамера и микрофон. 

(2) Кандидатите задължително се регистрират чрез акаунти в Gmail. Допустими 
браузъри са Google Chrome (препоръчителен), Mozilla Firefox, Edge. 

(3) Изпитът се провежда чрез използване на приложението Google meet за 
осъществяване на видео-връзка и Google формуляри за теста. Действията на кандидат- 
студентите и взаимодействието им със системата се следят от видео-квестори по време на 
изпита. 

(4) В деня на изпита кандидат-студентите трябва да се присъединят към Google meet 
на своя видео-квестор. Линк за видео-срещата се получава с имейл след регистриране за 
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изпита. 
(5) Кандидат-студентите трябва да влязат във видео-срещата между 8:15 ч. и 8:30 ч. 
(6) Важно условие е кандидат-студентите да са влезли в своите Gmail профили и чрез 

тях да се присъединят към видео-срещата в Google meet. Gmail профилът трябва да съдържа 
валидни име и фамилия на кандидат-студента. 

(7) При отваряне на линка се подава искане за присъединяване към групата, което се 
одобрява от квестора. Непосредствено след одобрението, кандидат-студентът трябва да се 
идентифицира, като покаже лична карта на камерата и съобщи входящия си номер. 

(8) При възникнала необходимост онлайн квесторът може да изиска от кандидат- 
студента да насочи камерата към останалата част от помещението, за да докаже, че не 
използва помощни материали или чужда помощ. 

(9) По време на изпита се води видео-запис на работата на кандидатите с цел 
предотвратяване на нарушения. Целият изпит се записва, вкл. IP адресите на компютрите, от 
които се влиза в системата, поведението на кандидата и наличната обкръжаваща среда. 

Чл. 49. (1) За нормалното протичане на изпита кандидат-студентите трябва да си 
осигурят: 

1. Интернет свързаност; 
2. персонален компютър (лаптоп); 
3. видео камера; 
4. микрофон; 
5. помещение за самостоятелна работа. 
(2) По време на онлайн изпита не се разрешава използване на: 
1. калкулатор, включително за мобилно устройство или за компютър; 
2. техника за мобилна връзка или друго мобилно устройство; 
3. достъпът до други ресурси, вкл. електронни, книжни (с изключение на  разрешен 

справочник по математика). 

(3) Присъствието на други лица в помещението при кандидат-студента по време на 
онлайн изпита, е недопустимо. 

Чл. 50 . (1) Начало на изпита и кратки инструкции за провеждане се дават от  видео-
квестора 5 (пет) минути преди часа за започване; 

(2) За да стартира изпита си, кандидат-студентът трябва да влезе в линка, който се 
предоставя от квестора в чата на Google meet; 

(3) Отговорност на кандидат-студентите е да следят стриктно информацията, 
получавана по електронна поща в дните преди изпита. 

(4) Всеки, който НЕ е изпълнил посочените условия изцяло, няма да бъде допуснат до 
изпита; 

(5) При регистриране на нарушение на посочените по-горе правила, квесторът има 
право да прекрати и/или анулира изпита на кандидата. 

Чл. 51. Обявяването на резултата и оценката от проведения онлайн изпит се извършва 
автоматично от системата след приключване на изпита, като всеки кандидат- студент може да 
я види след изпращане на отговорите. 

Чл. 52. (1) Във връзка с изпълнение на дейности по контрол на организацията, 
провеждането и оценяването на кандидатстудентски изпити в Шуменския университет, както 
и осигуряване на информационната сигурност при работа с изпитните документи и на 
надеждна среда за провеждане на изпитите, Шуменският университет извършва 
видеонаблюдение по време на провеждане на изпитите съгласно Закона за защита на личните 
данни (ЗЗЛД) и прилагащия се от 25.05.2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за 
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защита на личните данни). Осъществяването на видеонаблюдение се явява действие по 
обработване на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 2 от Регламента, а именно операция или 
съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез 
автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, 
съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез 
предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане 
или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. На основание чл. 6, т. 1, б. „е“ 
от Регламента обработването е законосъобразно, ако е необходимо за целите на легитимните 
интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси 
преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които 
изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. 

(2) От своя страна обективното и честно провеждане на кандидатстудентски изпити в 
Шуменския университет неминуемо поражда засилен обществен интерес, поради което 
видеонаблюдението е една от мерките за осигуряване на равнопоставеност при явяване на 
изпит чрез противодействие на опитите за манипулиране на процеса. 

(3) Шуменският университет спазва всички свои задължения при използването на 
технически средства за видеонаблюдение, като: 

1. прилага принципите за адекватност и пропорционалност при обработване на лични 
данни чрез видеонаблюдение; 

2. използва технически средства за видеонаблюдение единствено за целите на 
кандидатстудентския изпит; 

3. достъп до информацията, събрана с технически средства за видеонаблюдение,  имат 
единствено длъжностни лица ангажирани с дейностите по провеждане на 
кандидатстудентския изпит; 

(4) ШУ е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 
2016/679. След постигане на целите на кандидатстудентския изпит администраторът ще 
унищожи цялата информация, събрана чрез използването на технически средства за 
видеонаблюдение. 

 
XII. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ 

Чл. 53. (1) Писмените работи от конкурсните изпити за кандидат-студенти се 
проверяват и оценяват от двама проверяващи, независимо един от друг. Оценяването е 
според броя на постигнатите точки. При разлика в оценките на двамата проверяващи, 
изпитната работа се проверява от арбитър, който поставя окончателната оценка. 
Задължително се арбитрират всички работи, оценени със „Слаб“. 

(2) Индивидуалният електронен изпит се оценява от изпитващата платформа. 
Оценяването се прави по скала, според броя на постигнатите точки. 

(3) Отдалеченият (онлайн) изпит се оценява от изпитващата платформа. Оценяването 
се прави по скала, според броя на постигнатите точки 

Чл. 54. Резултатите от конкурсните изпити се обявяват не по-късно от 5 (пет) 
календарни дни след датата на тяхното провеждане. 

Чл. 55. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на 
корекция, освен при допусната техническа грешка. 

Чл. 56. В срок от три работни дни след обявяването на резултатите от съответния 
писмен конкурсен изпит желаещите кандидати могат лично да разгледат работите си. За 
целта се подава молба до Председателя на Централната комисия по кандидатстудентска 
дейност. Писмената работа се показва само на кандидат-студента срещу представяне на лична 
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карта и документ с входящия номер. 
Чл. 57. Резултатите от конкурсните изпити са валидни само за класиране в годината, в 

която са проведени. 
 

XIII. ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ 

Чл. 58. Състезателният бал на кандидат-студентите за класиране се образува, съгласно 
Приложение 4 към този правилник. 

Чл. 59. В случаите, когато кандидат-студентът е издържал успешно повече от един 
изпит за дадена специалност, в балообразуването участва най-високата оценка. 

Чл. 60. (1) При условие, че в дипломата на български гражданин за завършено средно 
образование няма оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатите 
полагат изпит по този учебен предмет в средно училище, предварително определено от МОН. 

(2) Когато в дипломата за завършено средно образование са вписани повече от една 
оценка по балообразуващ предмет, за балообразуването се взема най-високата от тях, 
независимо в кой раздел на дипломата е записана . 

Чл. 61. Не участват в класирането: 
1. Кандидат-студенти, които не са се явили на конкурсен изпит за съответната 

специалност. 
2. Кандидат-студенти, които са получили оценка „Слаб 2.00“ на всеки от 

конкурсните изпити за желаната специалност. 
3. Кандидат-студенти, на които писмена работа от конкурсен изпит е анулирана. 
 

XIV. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ 
СТУДЕНТИ 

Първи етап на класиране 

Чл. 62. В първия етап на класиране могат да участват само кандидат-студентите, които 
са издържали успешно поне един от конкурсните изпити за съответната специалност, 
съгласно Приложение 4 и Приложение 6 към този правилник, или имат оценки от 
държавните зрелостни изпити, проведени в периода 2008 – 2021 г. 

Чл. 63. (1) Резултатите от първия етап на класиране се обявяват на 30 май 2022 г. 
(2) В срок до 04 юни 2022 г. включително всички класирани кандидат-студенти 

трябва да се запишат, независимо от желанието, по което са класирани. Придобитите 
студентски права се губят, ако кандидат-студентът не се запише. 

(3) За да участват във втория етап на класиране, некласираните или незаписалите се 
кандидат-студенти подават отново документи по чл. 12, в сроковете по чл. 34. 
 

Втори етап на класиране 

Чл. 64. В класирането участват само кандидат-студентите, които са издържали 
успешно поне един от конкурсни изпити за съответната специалност, съгласно Приложение 4 
и Приложение 6 към този правилник или имат оценки от държавните зрелостни изпити, 
проведени в периода 2008 – 2022 г. 

Чл. 65. Кандидат-студентите със състезателен бал, равен с този на последния приет в 
същата специалност, се приемат независимо от обявените места. 

Чл. 66. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал само по реда 
на специалностите, попълнени в състезателния картон. 

Чл. 67. Вторият етап се състои от две класирания. Kандидатите са длъжни да се 
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информират сами за резултатите от всяко отделно класиране. Университетът не изпраща 
писмени съобщения за резултати от изпити, класирания и срокове за записване. 

Чл. 68. (1) Първото класиране от втория етап се обявява на 11 юли 2022 г. 
(2) В срок от 11 юли до 16 юли 2022 г. – включително, всички класирани  кандидат-

студенти трябва да подадат заявление по образец, за да запазят мястото си. 
(3) Класираните по първо желание остават в специалността, в която са приети, и в 

срок от 11 юли до 16 юли 2022 г. включително се записват окончателно в ШУ. 

(4) Класираните по второ, трето и всички следващи желания и  подали  заявление 
по ал. 2, запазват правото си да участват във второ класиране. При наличие на свободни 
места те преминават в по-предно желание по реда на специалностите, посочен в 
състезателния картон. Желаещите да се запишат в специалността, в която са приети, 
могат да направят това веднага. 

(5) Некласираните кандидат-студенти автоматично участват във второ класиране, без 
да подават заявление. 

(6) Придобитите студентски права се губят, ако не е подадено заявление в посочения в 
ал. 2 срок. 

(7) За свободните места след първо класиране могат да кандидатстват и кандидат- 
студенти, неучаствали в първо класиране. Документи за явяване на изпит за  свободните места, 
се подават до 14 юли 2022 г. включително, а за участие във  второто класиране с оценки 
от ДЗИ до 16 юли 2022 включително. Конкурсните изпити се провеждат на 15 юли 2022 г. 

Чл. 69. (1) Окончателното второ класиране от втория етап се обявява на 18 юли 2022 
г. 

(2) В срок от 18 юли до 23 юли 2022 г. – включително, приетите от второ 
класиране се записват окончателно в ШУ. 

Чл. 70. (1) При записване в ШУ новоприетите студенти представят следните 
документи: 

1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование. 
2. Комплект документи за новоприети студенти - по образец. 
3. Четири броя снимки с формат 35 х 45 мм. 
4. Оригинал на лична карта. 
5. Квитанция за платена такса за обучение през първия семестър. 
(2) Внесената семестриална такса не се възстановява при напускане на  студента. 
Чл. 71. Приетите студенти, които не са потвърдили желанието си да се обучават в 

Университета или не са се записали в определените за съответното класиране срокове, губят 
придобитите студентски права. 

 
XV. КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ 

Чл. 72. По реда, установен за български граждани, в ШУ могат да кандидатстват  и да 
се обучават чуждестранни граждани, които са: 

1. граждани на страни от Европейския съюз и на Европейското икономическо 
пространство. 

2. постоянно пребиваващи на територията на Република България. 
3. със статут на бежанци. 
Чл. 73. Чуждестранните граждани, извън посочените в чл. 72, могат да    кандидатстват и 

да се обучават в Шуменския университет: 
1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и 

културен обмен. 



 
Правилник за приемане на студенти в  Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“ 
след завършено средно образование  за учебната 
2022/2023 година 

Издание 1 Редакция 1 17.12.2021 г. Стр. 14 от 34 

2. съгласно актове на Министерския съвет. 
3. при условията на чл. 95, ал. 8 и ал.10 от ЗВО. 
Чл. 74. Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на 

междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават 
документите си в МОН и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба 
и акт на Министерския съвет. 

Чл. 75. Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 и 
ал. 10 от ЗВО, подават документите си в Центъра по международно сътрудничество на 
Шуменския университет в срок до 1 септември 2022 г. 

Чл. 76. Чуждестранните граждани, с изключение на тези с двойно гражданство 
(българско и друго) и на приетите по реда на ПМС №103/1993 г., през първата година се 
обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език, 
освен ако представят документ за владеене на български език. 

Чл. 77. Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с 
постановление на Министерския съвет. 

 
XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 78. (1) Всички постъпили молби и жалби относно кандидатстудентската дейност се 
разглеждат от Централната комисия по кандидатстудентска дейност на ШУ. 

(2) Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студенти в 
ШУ. 

Чл. 79. За попълване на незаетите след второ класиране на втори етап места, се 
определят допълнителни дати за изпити с решение на Централната комисия по 
кандидатстудентска дейност на ШУ при условията на настоящия правилник. 

Чл. 80. За проявена недобросъвестност и за неспазване на установения ред при 
оценяването на писмените работи, приема на кандидатстудентските документи,     
класирането и записването на студентите, членовете на съответните комисии се наказват 
съгласно чл. 58, ал. 1, т. 7 от ЗВО, а лицата от административния персонал – по чл. 188 от 
Кодекса на труда. Ако извършеното деяние е престъпление, за него  се уведомява 
прокуратурата. 

Чл. 81. (1) Неразделна част от настоящия правилник са: 
1. Приложение № 1 - График за провеждане на предварителните конкурсни изпити; 
2. Приложение № 2 - График за провеждане на конкурсни изпити; 
3. Приложение № 3 - Списък на конкурсните изпити, които се провеждат в 

електронна форма; 
4. Приложение № 4 - Списък на специалностите, формите на обучение, конкурсните 

изпити и оценките от дипломата за средно образование, които участват при образуване на 
бала; 

5. Приложение № 5 - Бюра за прием на документи на центъра за кандидатстудентска 
подготовка и информация (ЦКПИ); 

6. Приложение № 6 – Списък на състезанията, чиито резултати се признават за 
кандидатстудентски конкурсни изпити през 2022 г. 

(2) Настоящият правилник е приет с решение на Академичния съвет на ШУ по 
протокол № РД-05-4 от 17.12.2021 г. по предложение на ЦК по КСД на ШУ, съгласно нейно 
решение с протокол № РД-07-09/15.12.2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ 

 

Дата Конкурсен изпит 
Място на провеждане 

Шумен Варна Добрич 

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; 
04.06.2022 г. 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА (тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; 
04.06.2022 г. 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
(тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; НЕМСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

04.06.2022 г.     

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; РУСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

04.06.2022 г.     

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; ИСТОРИЯ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

04.06.2022 г.     

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; ТЕОЛОГИЯ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

04.06.2022 г.     

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; МАТЕМАТИКА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

04.06.2022 г.     

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; ИНФОРМАТИКА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

04.06.2022 г.     

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; ИКОНОМИКА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

04.06.2022 г.     

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; ФИЗИКА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

04.06.2022 г.     

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; ХИМИЯ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

04.06.2022 г.     

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; ГЕОГРАФИЯ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

04.06.2022 г.     
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Дата Конкурсен изпит 
Място на провеждане 

Шумен Варна Добрич 
19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; БИОЛОГИЯ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

04.06.2022 г.     

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; 

ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ (тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

04.06.2022 г.     

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; 
04.06.2022 г. 

ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
(тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; 
04.06.2022 г. 

ТЕХНИЧЕСКА 
ПОДГОТОВКА (тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; 
04.06.2022 г. 

МУЗИКА 
(устен изпит/портфолио) 

Корпус 2 НЕ НЕ 

19.02.; 12.03.; 
16.04.; 14.05.; 
04.06.2022 г. 

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 
ПО ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

Корпус 2 НЕ НЕ 

 

Начален час на изпитите в гр. Шумен - 09.00 ч. 

Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09.30 ч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ 
 

Дата Конкурсен изпит 
Място на провеждане 

Шумен Варна Добрич 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА (тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

АНГЛИЙСКИ 
ЕЗИК (тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

НЕМСКИ ЕЗИК 
(тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

РУСКИ ЕЗИК 
(тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

ИСТОРИЯ 
(тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. ТЕОЛОГИЯ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

МАТЕМАТИКА 
(тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

ИНФОРМАТИКА 
(тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

ИКОНОМИКА 
(тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

ФИЗИКА 
(тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

ХИМИЯ 
(тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. БИОЛОГИЯ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

ГЕОГРАФИЯ 
(тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 
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Дата Конкурсен изпит 
Място на провеждане 

Шумен Варна Добрич 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
(тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

ТЕХНИЧЕСКА 
ПОДГОТОВКА (тест) 

Корпус 1 ДИКПО Колеж 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

МУЗИКА (устен 
изпит/портфолио) 

Корпус 2 НЕ НЕ 

05.07.2022 г. 
07.07.2022 г. 

ПРАКТИЧЕСКИ   ИЗПИТ 
ПО ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

Корпус 2 НЕ НЕ 

 

15 юли 2022 г. – изпит за обявените свободни места след първо класиране на втори 
етап! 

Начален час на изпитите в гр. Шумен – 09.00 ч. 

Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09.30 ч. 

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” запазва  правото си 
за промяна в графика на кандидатстудентските изпити. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

СПИСЪК НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ, КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ  
В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА 

 

Конкурсен изпит 
Място на провеждане 

Шумен Варна Добрич 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

НЕМСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

РУСКИ ЕЗИК (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

ИСТОРИЯ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

ТЕОЛОГИЯ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

МАТЕМАТИКА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

ИНФОРМАТИКА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

ИКОНОМИКА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

ФИЗИКА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

ХИМИЯ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

БИОЛОГИЯ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

ГЕОГРАФИЯ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА (тест) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

МУЗИКА (ел. портфолио) Корпус 1 ДИКПО Колеж 

Индивидуалните електронни изпити се провеждат всеки работен ден от 01.02.2022 
г. в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1), град Варна – ДИКПО, град 
Добрич - Колеж. Начален час – 09.00 ч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ, 
КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ОЦЕНКИТЕ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО УЧАСТВАТ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА 
 

Специалности и 
форми на 
обучение 

Конкурсни изпити / матури Оценки от 
дипломата  за средно 

образование 

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

Българска 
филология 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по български език и литература. 

български език и 
литература 

или 
чужд език 

Английска 
филология  

редовно, задочно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по английски език; 
- ДЗИ по английски език; 
- сертификат за владеене на английски  език на 

ниво (А2, В1, В2, С1, С2); 
- международен сертификат (IELTS, TOEFL, 

FCE, CAE, CPE); 
- класиране на областен или национален кръг на 

олимпиада по английски език. 

чужд език 

Руска филология  
с бизнес 

комуникация 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- тест по чужд език (английски,  немски или 

руски); 
- ДЗИ по чужд език 
- сертификат за владеене на чужд език; 
- състезание „Что я знаю о России?...” 

български език и 
литература 

 или чужд език 
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Турска 
филология  с 

бизнес 
комуникация 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- тест по чужд език (английски,  немски или 

руски); 
- ДЗИ по чужд език; 
- сертификат за владеене на чужд  език. 

чужд език 

Приложна 
лингвистика 

(английски език   и 
руски език 

 редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по английски език; 
- ДЗИ по английски език; 
- тест по руски език; 
- ДЗИ по руски език; 
- сертификат за владеене на английски  език на 

ниво А2 В1, В2, С1, С2; 
- класиране на областен или национален кръг на 

олимпиада по английски език; 
- международни сертификати (IELTS, TOEFL, 

FCE, CAE, CPE); 
- състезание „Что я знаю о России?” 

български език и 
литература 

или чужд език 

Приложна 
германистика 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по немски език; 
- ДЗИ по немски език; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- сертификат за владеене на немски  език. 

български език и 
литература 

или чужд език 

Педагогика на 
обучението по 

история и 
география 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по история; 
- ДЗИ по история и цивилизация; 
- тест по география; 
- ДЗИ по география и икономика 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- тест по гражданско образование; 
- състезание по история; 
- състезание по религия; 
- състезание по география. 

история и 
цивилизация  или 

география и 
икономика 

История 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по история; 
- ДЗИ по история и цивилизация; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- тест по гражданско образование; 
- състезание по история; 
- състезание по религия. 

история и 
цивилизация 
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Археология 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по история; 
- ДЗИ по история и цивилизация; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература. 
- състезание по история; 
- състезание по религия. 

история и 
цивилизация 

Теология 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по теология; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- тест по история; 
- ДЗИ по история и цивилизация; 
- състезание по история; 
- състезание по религия. 

български език и 
литература 

или 
история и 

цивилизация 

Журналистика и 
реклама 

редовно, задочно* 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература. 

български език и 
литература 

или чужд език 

Връзки с 
обществеността 

редовно, задочно* 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература. 

български език и 
литература или чужд 

език 

Българистика и 
медии 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по български език и литература. 

български език и 
литература 

или чужд език 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Бизнес 
математика 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по информатика; 
- тест по география; 
- тест по икономика; 
- ДЗИ по география и икономика; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по география; 
- състезание по информатика и информационни 

технологии; 
- състезание по икономика; 
- състезание по математика; 
- национален турнир по информационни 

технологии. 

математика или 
информатика  или 
информационни 

технологии 
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Икономическа 
информатика 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по информатика; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по география; 
- тест по икономика; 
- ДЗИ по география и икономика; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по география; 
- състезание по информатика и информационни 

технологии; 
- състезание по икономика; 
- състезание по математика; 
- национален турнир по информационни 

технологии. 

математика или 
информатика   или 
информационни 

технологии 

Софтуерно 
инженерство 

редовно, задочно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по информатика; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по информатика и информационни 

технологии; 
- състезание по математика; 
- национален турнир по информационни 

технологии. 

математика или 
информатика  или 
информационни 

технологии 

Компютърни 
информационни 

технологии 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по информатика; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по информатика и информационни 

технологии; 
- състезание по математика; 
- национален турнир по информационни 

технологии. 

математика или 
информатика  или 
информационни 

технологии 

Информационни 
технологии, 

информатика и 
математика 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по информатика; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по информатика и информационни 

технологии; 
- състезание по математика; 

математика или 
информатика  или 
информационни 

технологии 
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- национален турнир по информационни 
технологии. 

Педагогика на 
обучението по 
икономика и 
математика 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по икономика; 
- тест по география; 
- ДЗИ по география и икономика; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по информатика; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по география; 
- състезание по икономика; 
- състезание по математика; 
- национален турнир по информационни 

технологии. 

математика  или 
икономика или 

география и 
икономика 

Икономика*
задочно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по икономика; 
- тест по география; 
- ДЗИ по география и икономика; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по информатика; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по география; 
- състезание по икономика; 
- състезание по математика. 

математика  или 
икономика или 

география и 
икономика 

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 

Медицинска  
химия 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по химия; 
- ДЗИ по химия и опазване на околната среда; 
- тест по биология; 
- ДЗИ по биология и здравно образование; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по география; 
- ДЗИ по география и икономика; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по химия; 
- състезание по география; 
- състезание по физика; 
- състезание по биология. 

химия и опазване на 
околната среда 

или 
физика и астрономия 
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Астрономия и 
метеорология 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по химия; 
- ДЗИ по химия и опазване на околната 

среда; 
- тест по биология; 
- ДЗИ по биология и здравно 

образование; 
- тест по география; 
- ДЗИ по география и икономика; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по химия; 
- състезание по география; 
- състезание по физика; 
- състезание по биология. 

физика и астрономия 
или 

математика 

Екология и 
опазване на 

околната среда 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по биология; 
- ДЗИ по биология и здравно 

образование; 
- тест по химия; 
- ДЗИ по химия и опазване на околната 

среда; 
- тест по география; 
- ДЗИ по география и икономика; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по химия; 
- състезание по биология; 
- състезание по география; 
- състезание по физика. 

биология и здравно 
образование 

или 
химия и опазване на 

околната среда 

География и 
регионална 
политика 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по география; 
- ДЗИ по география и икономика; 
- тест по история; 
- ДЗИ по история и цивилизация; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по химия; 
- ДЗИ по химия и опазване на  околната среда; 
- тест по биология; 
- ДЗИ по биология и здравно    образование; 

география и 
икономика  или 

история и 
цивилизация   или 
български език и 

литература 
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- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по химия; 
- състезание по география; 
- състезание по физика; 
- състезание по биология. 

Педагогика на 
обучението по 

биология и  химия 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по биология; 
- ДЗИ по биология и здравно    образование; 
- тест по химия; 
- ДЗИ по химия и опазване на  околната 

среда; 
- тест по география; 
- ДЗИ по география и икономика; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по химия; 
- състезание по биология; 
- състезание по география; 
- състезание по физика. 

биология и здравно 
образование 

или 
химия и опазване на 

околната среда 

Педагогика на 
обучението по 
география и 

биология 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по география; 
- ДЗИ по география и икономика; 
- тест по биология; 
- ДЗИ по биология и здравно образование; 
- тест по химия; 
- ДЗИ по химия и опазване на околната среда; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по биология; 
- състезание по география; 
- състезание по физика; 
- състезание по химия. 

география и 
икономика  или 

биология и здравно 
образование 

Растителна 
защита 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по биология; 
- ДЗИ по биология и здравно – образование; 
- тест по химия; 
- ДЗИ по химия и опазване на  околната среда; 
- тест по география; 
- ДЗИ по география и икономика; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по бълг. език и литература; 

биология и здравно 
образование 

или 
химия и опазване на 

околната среда 
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- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по география; 
- състезание по физика; 
- състезание по химия; 
- състезание по биология. 

Педагогика на 
обучението по 

природни науки 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по биология; 
- ДЗИ по биология и здравно  образование; 
- тест по химия; 
- ДЗИ по химия и опазване на околната среда; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по химия; 
- състезание по биология; 
- състезания по физика; 
- състезание по география. 

биология и здравно 
образование, 

химия и опазване на 
околната среда 

или 
физика и астрономия 

Туризъм*  
редовно, задочно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по география; 
- тест по икономика; 
- ДЗИ по география и икономика; 
- тест по чужд език (английски, немски, руски); 
- ДЗИ по чужд език; 
- тест по биология; 
- ДЗИ по биология и здравно  образование; 
- тест по химия; 
- ДЗИ по химия и опазване на  околната среда; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по история; 
- ДЗИ по история и цивилизация; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по химия; 
- състезание по биология; 
- състезания по физика; 
- състезание по география. 

география и 
икономика или 

чужд език 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Предучилищна и 
начална 

училищна 
педагогика 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по гражданско образование; 
- ДЗИ по философия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература. 

български език и 
литература 

или 
история и 

цивилизация 
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Предучилищна 
педагогика 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по гражданско образование; 
- ДЗИ по философия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература. 

български език и 
литература 

или 
история и 

цивилизация 
Начална 

училищна 
педагогика и 

чужд език 
(английски език) 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по английски език; 
- ДЗИ по английски език; 
- тест по гражданско образование; 
- ДЗИ по философия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература. 

български език и 
литература 

или чужд език 

Специална 
педагогика 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по гражданско образование; 
- ДЗИ по философия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература. 

български език и 
литература 

или 
история и 

цивилизация 
Социална 

педагогика 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по гражданско образование; 
- ДЗИ по философия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература. 

български език и 
литература 

или 
история и 

цивилизация 

Социални 
дейности 

редовно, задочно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по гражданско образование; 
- ДЗИ по философия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература. 

български език и 
литература 

или 
история и 

цивилизация 
Педагогика на 
обучението по 

музика  
редовно 

По избор (х коефициент 4): 
- устен изпит по музика; 
- портфолио. 

- 

Педагогика на 
обучението по 

физическо 
възпитание 

редовно 

Практически изпит по физическо възпитание и 
спорт 

(х коефициент 3) 

български език и 
литература 

Педагогика на 
обучението по 

техника и 
технологии 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по технологии и предприемачество; 
- тест по гражданско образование; 
- ДЗИ по философия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература. 

физика и астрономия 
или 

математика 

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
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Комуникационни 
и информационни 

системи 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по техническа подготовка; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по информатика; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по техническа подготовка; 
- Национален турнир по информационни 

технологии. 

математика  или 
физика и астрономия 

или държавен изпит по 
специалността – 

теория; 
държавен изпит по 

специалността – 
практика. 

Компютърни 
технологии за 

автоматизация на 
производството 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по техническа подготовка; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по информатика; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по техническа подготовка; 
- Национален турнир по информационни 

технологии. 

математика  или 
физика и астрономия 

или държавен изпит по 
специалността – 

теория; 
държавен изпит по 

специалността – 
практика. 

Сигнално- 
охранителни 

системи и 
сигурност  

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по техническа подготовка; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по информатика; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по техническа подготовка; 
- Национален турнир по информационни 

технологии. 

математика  или 
физика и астрономия 
или държавен изпит 

по специалността– 
теория; 

държавен изпит по 
специалността – 

практика. 

Технологии за 
киберсигурност 

редовно 
 

По избор (х коефициент 3): 
-тест по техническа подготовка; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по информатика; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ  по бълг. език и литература; 
- състезание по техническа подготовка; 
- Национален турнир по информационни 

математика или 
физика и астрономия 

или държавен изпит по 
специалността – 

теория; 
държавен изпит по 

специалността – 
практика. 
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технологии. 

Геодезия, 
регулирана 
професия 
Геодезия, 

картография и 
кадастър 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по техническа подготовка; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по информатика; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по геодезия; 
- състезание по техническа подготовка; 
- Национален турнир по информационни 

технологии. 

математика  или 
физика и астрономия 

или държавен изпит по 
специалността – 

теория; 
държавен изпит по 

специалността – 
практика. 

Инженерна 
логистика 

редовно, задочно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по техническа подготовка; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по информатика; 
- тест по физика; 
- ДЗИ по физика и астрономия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по техническа подготовка; 
- Национален турнир по информационни 

технологии. 

математика  или 
физика и астрономия 

или 
икономика 

или държавен изпит по 
специалността – 

теория; 
държавен изпит по 

специалността – 
практика. 

Системи за 
сигурност* 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по история; 
- ДЗИ по история и цивилизация; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по история и цивилизация. 

история и 
цивилизация  или 
български език и 

литература 
или 

гражданско 
образование 

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ 

Начална 
училищна 

педагогика и 
информационни 

технологии 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- тест по гражданско образование; 
- ДЗИ по философия; 
- тест по информатика; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- състезание по информатика; 
- състезание по български език. 

български език и 
литература 

или информатика или 
информационни 

технологии 
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Начална 
училищна 

педагогика и 
английски език 

редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по английски език; 
- ДЗИ по английски език; 
- тест по гражданско образование; 
- ДЗИ по философия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по български език. 

български език и 
литература 

или чужд език 

Предучилищна 
педагогика и 

английски език 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по английски език; 
- ДЗИ по английски език; 
- тест по гражданско образование; 
- ДЗИ по философия; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по български език. 

български език и 
литература 

или чужд език 

Информатика и 
информационни 

технологии 
редовно 

По избор (х коефициент 3): 
- тест по информатика; 
- тест по математика; 
- ДЗИ по математика; 
- тест по бълг. език и литература; 
- ДЗИ по бълг. език и литература; 
- състезание по информатика. 

математика или 
информатика  или 
информационни 

технологии 

 
*Обучението в специалностите Журналистика и реклама, Връзки с 

обществеността, Икономика, Туризъм и Системи за сигурност се  извършва само срещу 
заплащане. 

Максималният бал за всички специалности е 24. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
 

БЮРА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И 
ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ) 

ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ 
 

www. ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com  
и национален телефон на ЦКПИ 0879 120 471 за информация 

 
Бургас, бул. „Гладстон” № 47 (Младежки културен център), тел. 0888 759 750 и 0898 701 664  
Варна, ул. „Христо Ботев” № 3 А (ЦИО „Вектор”), тел. 052 612 266 
Видин, ул. „Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ „Климент Охридски”, тел. 0887 327 768  
Габрово, площад „1-ви май” № 1 В, ет.2., тел.  0878 264 202 (Предварителна кампания) 
ул. „Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат, тел. 0878 264 202 (от 
01.06.2022 г.) 
Добрич, ул. „България” № 1 (Централна кооперативна банка), офис 304, тел.  058 580 623, 
0899 298 593  
Казанлък, ул. „Трапезица" № 6 (Литературно-художествен музей), тел. 0898 309 636 
Кърджали, СОУ „Отец Паисий", тел: 0886 676 146  
Кюстендил, ул. „Осми март” № 8,  тел. 0876 796 522 
Ловеч, ул. „Съйко Съев“ № 31 (Технически колеж ), тел. 0886 430 997 
Монтана, ул. „Трети март” № 98, ет. 1 (Младежки дом) , тел. 0899 161 101 
Пазарджик, ул. „Ген. Гурко” № 2, ет. 2, офис 1, „РАДИО СОТ” (бившата  Хебърстрой), тел. 
0899 672 674 и 0898 831 917 
Перник, площад „Кракра” (Общински младежки дом), тел. 0878 344 258 
Плевен, бул. „Русе” № 10 А (Сградата на асансьорни сервизи), тел. 0895 141 242 
Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов" № 25 (сградата на Технически университет – филиал 
Пловдив), тел. 0888 645 158  
Разград, ул. „Бузлуджа” № 2, етаж 1 (Дом на науката и техниката), тел. 0894 370 069 
Русе, площад „Хан Кубрат” № 1 (РКС - вход Кооперативна банка), ет. 4, стая 1, тел. 0884 133 
273 и тел. 0876 358 234 
Силистра, ул. „Атанас Янков” № 48 (учебен център „Фаворит"), тел. 0889 909 141 и тел. 0888 
111 147 
Сливен, бул.”Братя Миладинови" № 18 (в сградата на Регионално управление на 
образованието), тел. 0879 384 769 
София, бул. „Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202, 
тел. 0899 808 816 
Стара Загора, ул. „Армейска"№ 9 (в сградата на Института за квалификация  на учители, до 
Музикалното училище), тел. 042 646 107  и тел. 0888 691 483 
Търговище, ул. „Славейков” № 4, ет. 2., офис 210 (Дом на техниката), тел. 0896 368 636 
Хасково, Народно читалище „Заря", ет. 1 (Централен вход), тел. 038 665 413 и 0887 035 598 
Шумен, ул. „Адам Мицкевич” № 1 (в двора на НАП, срещу Младежкия дом), тел. 0887 225 
112 и 054 800 505 
Ямбол, ул. „Цар Иван Шишман” № 11 Б, ет. 1, тел. 0886 853 731 и 0888 973 979 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
 
СПИСЪК НА СЪСТЕЗАНИЯТА, ЧИИТО РЕЗУЛТАТИ СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2022 Г. 
В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН  ПРЕСЛАВСКИ“ 

 
1. Състезание по руски език в рамките на образователна програма „Что я знаю о 

России?” се признава за конкурсен изпит за специалностите Руска филология с бизнес 
комуникация, Приложна лингвистика (Английски език и руски език). 

2. Състезание по история се признава за конкурсен изпит за специалностите 
История, Археология, Педагогика на обучението по история и география, Теология. 

3. Състезание по религия се признава за конкурсен изпит за специалностите 
Теология, История, Археология и Педагогика на обучението по история и география. 

4. Състезание по български език и литература се признава за конкурсен изпит за 
специалностите Българска филология, Българистика и медии. 

5. Състезание по информатика и информационни технологии се признава за 
конкурсен изпит за специалностите Софтуерно инженерство, Компютърни информационни 
технологии, Икономическа информатика, Бизнес математика, Информационни технологии, 
информатика и математика. 

6. Състезание по математика се признава за конкурсен изпит за специалностите 
Софтуерно инженерство, Компютърни информационни технологии, Икономическа 
информатика, Бизнес математика, Икономика, Педагогика на обучението по икономика и 
математика, Информационни технологии, информатика и математика. 

7. Състезание по икономика се признава за конкурсен изпит за специалностите 
Икономическа информатика,  Икономика, Бизнес математика и Педагогика на обучението 
по икономика и математика. 

8. Състезание по химия се признава за конкурсен изпит за специалностите 
Педагогика на обучението по география и биология, География и регионална политика, 
Астрономия и метеорология, Медицинска химия, Екология и опазване на околната среда, 
Педагогика на обучението по биология и химия, Педагогика на обучението по природни 
науки, Растителна защита и Туризъм. 

9. Състезание по биология и Национално състезание по природни науки и екология 
се признават за конкурсен изпит за специалностите Педагогика на обучението по география и 
биология, География и регионална политика, Астрономия и метеорология, Медицинска 
химия, Екология и опазване на околната среда, Педагогика на обучението по биология и 
химия, Педагогика на обучението по природни науки, Растителна защита и Туризъм. 

10. Състезание по физика се признава за конкурсен изпит за специалностите 
Педагогика на обучението по география и биология, География и регионална политика, 
Астрономия и метеорология, Медицинска химия, Екология и опазване на околната среда, 
Педагогика на обучението по биология и химия, Педагогика на обучението по природни 
науки, Растителна защита и Туризъм. 

11. Състезание по география, Национален географски фестивал, Национално 
състезание по природни науки и екология се признават за конкурсен изпит за специалностите 
Педагогика на обучението по история и география, Педагогика на обучението по география 
и биология, География и регионална политика, Астрономия и метеорология, Медицинска 
химия, Екология и опазване на околната среда, Педагогика на обучението по биология и 
химия, Педагогика на обучението по природни науки, Растителна защита, Туризъм, Бизнес 
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математика, Икономическа информатика, Икономика и Педагогика на обучението по 
икономика и математика. 

12. Състезание по геодезия се признава за конкурсен изпит за специалност Геодезия. 
13. Състезание по техническа подготовка се признава за кандидатстудентски 

конкурсен изпит за специалностите: Комуникационни и информационни системи, 
Компютърни технологии за автоматизация на производството, Сигнално-охранителни 
системи и сигурност, Инженерна логистика, Геодезия и Технологии за киберсигурност. 

14. Състезание по история и цивилизация се признава за кандидатстудентски 
конкурсен изпит за специалност Системи за сигурност. 

15. Състезание по български език се признава за конкурсен  изпит за специалностите 
Начална училищна педагогика с информационни технологии, Начална училищна педагогика и 
чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език. 

16. Състезание по информатика се признава за конкурсен изпит за специалностите 
Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика с информационни 
технологии. 

17. Национален турнир по информационни технологии,  включително и секция по 
Техническо чертане. Резултатите да се признават за кандидатстудентски конкурсен изпит за 
специалностите: Бизнес математика, Икономическа информатика, Софтуерно 
инженерство, Компютърни информационни технологии, Информационни технологии, 
информатика и математика, Педагогика на обучението по икономика и математика, 
Комуникационни и информационни системи; Компютърни технологии за автоматизация на 
производството, Сигнално-охранителни системи и сигурност, Инженерна логистика, 
Геодезия и Технологии за киберсигурност. 
 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички състезания могат да се провеждат в присъствена или 

онлайн/дистанционна форма. 
 


