
КОНКУРСНИ ИЗПИТИ 
Чл. 14. Кандидат-студентът полага един или повече писмени изпити/тестове и/или участва в конкурса с оценки от ДЗИ 

(Приложение № 1). 

Организация на предварителните и редовните изпити/тестове 
Чл. 15. (1) Организирането и провеждането на кандидатстудентските изпити/тестове, проверката на писмените работи и 

класирането се извършва от комисии, назначени със заповед на Ректора. 
(2) Кандидатстудентските изпити/тестове – предварителни и редовни, се провеждат по график, съгласно Приложение 

№ 3 и Приложение № 3А.  
(3) Конкурсните изпити/тестове се провеждат по утвърдени програми (Приложение № 6), разработени в съответствие с 

учебния материал изучаван в средните училища. 
(4) Темите за отделните изпити/тестове се съставят от комисии, назначени със заповед на Ректора.  
(5)Тестовете по биология и география съдържат по 50 въпроса, тестът по икономика съдържа 40 въпроса, тестовете по 

математика, общообразователна подготовка и общотехническа подготовка - 25 въпроса.  
(6) Вариантите се изтеглят, както следва: 
- за предварителните изпити/тестове - в 9,00 ч.;  
- за редовните изпити/тестове - в 8,00 ч.   
Чл. 16. (1) Кандидат-студентите един ден преди всеки изпит/тест са длъжни лично да проверят сградата и залата, 

определена за неговото провеждане. Информация може да се получи от посочените в справочника телефони, от 
информационните табла и Web страницата на университета - http://www.uni-sz.bg. 

(2) Кандидат-студентите се явяват в посочената сграда:  
- за предварителните изпити/тестове - от 8,00 ч. до 8,30 ч.; 
- за редовните изпити/тестове - от 7,00 ч. до 7,30 ч., 
като носят със себе си регистрационния документ с входящия номер и документ за самоличност (лична карта, шофьорска 

книжка или международен паспорт). 
(3) За начало на конкурсните изпити се счита времето, когато е приключило записването на изпитните теми върху учебната 

дъска. Продължителността на: 
- писмените изпити е 5 часа, а на изпита по Обща езикова култура - 4 часа. 
- на писмените тестове – 3 часа. 
(4) При провеждането на изпита/теста се допуска използване само на химикалка, пишеща синьо. За теста по 

математика се допуска използването и на черен молив, гума, триъгълник, пергел и четиризначни таблици. Не се 
разрешава ползването на калкулатори. Страниците се номерират с арабски цифри, поставени в средата на горната 
част на листа, без да се ограждат с тирета, кавички или по друг начин. 

(5) След съобщаване на темата, кандидат-студенти не се допускат в сградата. 
(6) През първите два часа на изпита кандидат-студентът няма право да напуска залата. По изключение това се допуска 

само с придружител. 
(7) Писмените конкурсни изпити са анонимни. 
(8) При нарушаване анонимността на конкурса от кандидат-студента, чрез изписване върху писмената работа на знак, 

мото, име, входящ номер или по какъвто и да е друг начин, писмената работа се анулира и кандидатът се лишава от правото 
за участие в класирането. 

(9) В случаите, когато има неволно нарушаване на анонимността, кандидатът е длъжен да го заяви в момента на 
конкурсния изпит. 
(10) При доказан опит за измама (по време на изпитите/тестовете – предварителни и редовни) - подсказване, преписване или 
опит за преписване, намиране на материали или технически средства за преписване, председателят на техническата комисия 
прекратява участието на съответния кандидат-студент и го отстранява от изпитната зала, като писмената работа се анулира и 
същият отпада от участие в класирането. 
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