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У Т В Ъ Р Ж Д А В А М,  
 

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР  
 ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС "БАКАЛАВЪР"  

 И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ: ………………….…………… 
                /ДОЦ.Д-Р МИЛАНКА СЛАВОВА/ 

 

  

 

 

П Р А В И Л А 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ“  В УНСС 

 

 

 

1. Държавният изпит за студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ 
се провежда по настоящите вътрешни правила, които са разработени от катедра 

„Финанси” и приети на заседания на катедрен и факултетен съвет.  

 

2. (1) Изпитът се провежда от държавна комисия, състояща се най-малко от 
трима хабилитирани преподаватели, избрани на заседание на катедрения съвет и 
назначени със заповед на зам. ректора по обучението в ОКС „Бакалавър”.  

(2) Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на основен трудов 
договор в УНСС.  

(3) Допуска се съставяне на няколко изпитни комисии при по-голям брой 
студенти. 

(4) Разпределението на студентите в комисии се извършва на случаен принцип и 

се одобрява от ръководителя на катедрата.  
 

3. Изпитите се провеждат по приетия от катедрения съвет  и утвърден от зам. 
ректора по обучението в ОКС „Бакалавър” въпросник /програма/, който се оповестява 
не по-късно от три месеца преди датата на изпита на страницата на катедрата или по 

друг подходящ начин.  
 

4. Изпитната дата се оповестява на страницата на катедрата или по друг 
подходящ начин поне две седмици преди провеждането му. 

 

5. (1) Държавният изпит e писмен, провежда се в компютърния център и 

представлява компютърно базиран тест.   
 (2) Изпитният тест e от вида multiple choice и всеки въпрос има само един верен 

отговор. Въпросите са с една и съща тежест.   

(3) Броят на въпросите и продължителността на изпита се определят от 
държавната изпитна комисия.  
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6. (1) Катедра „Финанси“ предоставя на Тестовия център електронна база с 
въпроси. 

(2) В деня на изпита компютърната система на случаен принцип генерира за 

всеки студент индивидуален тест, който включва определения от държавната изпитна 
комисия брой въпроси (не по-малко от 40). 

(3) Скалата за оценка на теста се определя от Държавната изпитна комисия. 
 
7. По време на изпита студентите имат право да използват само електронен 

калкулатор, химикалка или молив.  
  

8. (1) Допускането до изпит се подчинява на правилата за организация на 
учебния процес в УНСС, като се прилага регламентацията на Правилника за учебна 
дейност на УНСС.  

(2)Условие за допускане до държавен изпит е семестриалното завършване на 
обучението, което се установява от нанасянето на всички оценки от семестриалните 

изпити в главната книга, и придобитите кредити. 
 

9. (1) В деня на изпита студентите са длъжни да заемат местата си в 

определените зали не по-късно от 15 минути преди обявения час.  
(2) Преди започването на изпита се извършва проверка на самоличността на 

студентите. Те представят лична карта или шофьорска книжка, и студентска книжка, 
които се сравняват.  

(3) Проверката се организира от председателя на изпитната комисия.  

(4) Изпитната комисия осигурява необходимите условия за самостоятелна и 
спокойна работа на студентите. 

 
10. (1) За всяко неправомерно явяване и/или полагане на изпит, както и за 

преписване или опит за преписване, неразрешено изнасяне на изпитен тест, 

подсказване и непристойно поведение по време на изпита той се прекратява за 
съответния студент.  

(2) Използването на мобилен телефон или аналогични на него устройства (за 
предаване на информация на разстояние или с памет) по време на изпита се счита за 
опит за преписване и се санкционира с отстраняване от изпита.  

(3) Установяването на включен мобилен телефон е достатъчно основание за 
отстраняване на студента от изпита.  

 
11. (1) Изпитните резултати се оповестяват в деня на провеждане на изпита в час 

определен от държавната изпитна комисия.  

(2) Оценката на държавната изпитна комисия е окончателна и студентите нямат 
право да я оспорват и да се явяват на изпит за повишаване. 

(3) Председателят на държавната изпитна комисия организира нанасянето на 
оценките в студентските книжки и изпитните протоколи в деня на изпита. 

 

12. Материалите от изпита се съхраняват за срок от една година в катедрата.  
 
13. Резултатите от държавния изпит се обсъждат на заседание на катедрения съвет.  
14.(1) Настоящите правила са приети на заседание на Факултетния съвет на Финансово-

счетоводен факултет при УНСС, проведено на 20.03.2017 година.  
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(2) В случаи на последващи изменения на нормативни актове и/или на вътрешни 

актове на УНСС, клаузите от тези Правила, които им противоречат, се заместват по 

право от съответните нормативни или вътрешно служебни университетски правила. 
 

 
Правилата са приети на заседание на катедра „Финанси” от 20.02.2017 г.  

(протокол No 8) и от Факултетен съвет на факултет “Финансово-счетоводен” на 

20.03.2017г. (протокол No ФСФ …/20.03.2017 г.) 
 

 
 
 

 
 

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:……………………………….  
           /доц.д-р Пресияна Ненкова/ 
 

 
 

 
      ДЕКАН:………………………………. 
       /проф.д-р Снежана Башева/ 

 
 

 
 


