
ДУХЪТ ПРАВИ СИЛАТА 

"АКО ИМАТЕ СИЛАТА ,

 КУРАЖА И РЕШИМОСТТА ДА
ТРЪГНЕТЕ ПО ПЪТЯ НА ЗНАНИЕТО

И НАУКАТА ,

 ТОВА Е ГАРАНЦИЯ  ЗА  УСПЕХ.

УВЕРЕН СЪМ ,  ЧЕ
 В УНИВЕРСИТЕТ  ЗА

НАЦИОНАЛНО  И  СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО

 ВИЕ ЩЕ УСПЕЕТЕ ДА
ОСЪЩЕСТВИТЕ  МЕЧТИТЕ  СИ."

 

 

ПРОФ.  Д-Р  ДИМИТЪР  ДИМИТРОВ  

РЕКТОР  НА  УНСС

priem.unwe.bgpriem.unwe.bg

Очакваме ви! 

#ИзбирамУНСС 2022

https://priem.unwe.bg/
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Очакваме ви в нашето голямо академично семейство! 

#ИзбирамУНСС - Нашите студенти ви дават
техните 12 причини да го направите 

 
"Широк спектър от утвърдени и модерни специалности, търсени от
бизнеса."
"Преподавателите са ерудирани, вдъхновяващи, с богат практически опит и
говорят на общ език с нас."
"Сплотена и подкрепяща се общност от над 19 000 студента. Тук открих най-
добрите си приятели." 
"Активен студентски съвет, който подпомага студентите."
"След като завърша мога много лесно да си намеря работа. УНСС организира
кариерни събития, които дават възможност за създаване на полезни
контакти с работодатели."
"Системата "Уеб-студент" е предимство и предоставя 21 онлайн услуги за
нас." 
"С международния обмен по програмите Erasmus + и ENGAGE.EU имам шанс
да се обучавам в чужбина." 
"Сътрудничеството между бизнеса и обучението дава възможност на
студентите да се докоснат до реалната бизнес среда."
"Има отлична спортна база и различни видове спорт." 
"Много успели и познати лица в обществото са завършили именно УНСС."
"Онлайн дистанционно обучение, което е достъпно дори за пребиваващите
в чужбина."
"Тук ни учат да подхождаме творчески към предизвикателствата на
времето, придобиваме умения да управляваме времето си, да бъдем
самостоятелни и успешни."

Останалите 100 причини можете да откриете сами на 

https://priem.unwe.bg/


Избери как да
кандидатстваш 

сега! 
 
 

КАК ДА
КАНДИДАТСТВАМ?

С оценка от държавен
зрелостен изпит (матура) 
 и/или

С Единен приемен изпит
(ЕПИ) 

Като лауреат на
национални и
международни
олимпиади 

Като първенец от
национално състезание
или конкурс,
организирани от УНСС 

#ИзбирамУНСС 2022

https://priem.unwe.bg/bg/pages/17716/%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8.html
https://priem.unwe.bg/bg/pages/17716/%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8.html
https://priem.unwe.bg/bg/pages/17716/%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8.html
https://priem.unwe.bg/bg/pages/17716/%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8.html


АСОЦИАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ - АИУБ

7 години традиции и успехи
членовете на АИУБ - 36 престижни икономически
училища  

ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА
ФЕСЧИЯН

председател на
Координационния съвет

на АИУБ

Имаме новина 
специално за теб! 

Ако си ученик в едно от тези
училища, побързай и се
регистрирай за участие в

състезанията и конкурсите
организирани от АИУБ!  

НАГРАДАТА!!!
На първенците, класирани с най-голям

брой точки се признава оценка 
отличен 6,00 за резултат от конкурсен

изпит за кандидатстване в УНСС.
unwe.bg/aiub

https://www.unwe.bg/aiub/bg/pages/7818/%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5.html
https://www.unwe.bg/aiub/bg/pages/7819/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8.html
https://www.unwe.bg/aiub


Разбери как да
кандидатстваш 

сега! 

ЧУЖДЕСТРАННИ 
СТУДЕНТИ

Кандидатства се само по
документи, след

завършена гимназия
 

#ИзбирамУНСС 2022

Имаш още въпроси?
Попитай ни на:

                +3592/8195347
               m.lyubomirova@unwe.bg
               m.dimova@unwe.bg

 

unwe internatioanal

https://www.unwe.bg/international/bg/pages/3517/priem.html?p=2
https://www.unwe.bg/international/bg/pages/3517/priem.html?p=2
https://www.unwe.bg/international/bg/pages/3517/priem.html?p=2
https://www.unwe.bg/international/bg/pages/3517/priem.html?p=2
https://www.unwe.bg/international


Подаване на документи за
предварителни изпити

Период за явяване на
предварителни изпити

14 март - 8 април 2022 г., вкл. 11 - 15 април 2022 г., вкл. 

18 април - 5 май 2022 г., вкл. 9 - 13 май 2022 г., вкл.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ
ИЗПИТИ

СРОКОВЕ
 

Защо да чакаш до юни? 

Направи го се
га! 

Подготви се за твоето бъдеще днес!

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА!

#ИзбирамУНСС 2022

на място:  адреси 

или онлайн:  тук

ПОДАЙ СИ ДОКУМЕНТИТЕ!

https://priem.unwe.bg/bg/pages/12696/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc-.html
https://priem.unwe.bg/bg/pages/12696/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc-.html
https://webpriem.unwe.bg/Account/Index?error=unauthorized


Подаване на документи
за редовни изпити и за

класиране

Период за явяване на
редовни изпити

13 - 29 юни 2022 г., вкл. 30 юни - 3 юли 2022 г., вкл. 

Редовни изпити
и

Класиране

#ИзбирамУНСС 2022

на място:  адреси 

или онлайн:  тук

ПОДАЙ СИ ДОКУМЕНТИТЕ!

КАНДИДАТСТВАЙ В
УНСС!

https://priem.unwe.bg/bg/pages/12696/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc-.html
https://priem.unwe.bg/bg/pages/12696/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc-.html
https://webpriem.unwe.bg/Account/Index?error=unauthorized


 
 

examsimulations.unwe.bg

  Проверете
знанията си!

 правилото на 5-те "П"
 

"Предварителната
 Подготовка
 Предотвратява
 Посредственото
 Представяне."

Примерен кандидат-студентски
изпит

#ИзбирамУНСС 2022

http://examsimulations.unwe.bg/?c=1


ПРЕДВАРИТЕЛЕН
ПРИЕМ  

Добавяне на малко основен текст

ИЗБЕРИ
СВОЯТА СПЕЦИАЛНОСТ 

СЕГА !

 

6 Професионални направления 
"Икономика"
"Администрация и управление"
"Право“
"Обществени комуникации и
информационни науки“
"Политически науки"
"Социология, антропология и науки
за културата“

#ИзбирамУНСС 2022

https://priem.unwe.bg/bg/pages/12698/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc-.html


Специалности
 

#ИзбирамУНСС
 

редовно обучение
гр. София

 
 

Макроикономика
Икономика
Политическа икономия
Икономика на човешките ресурси
Застраховане и социално дело
Икономическа социология и психология
Индустриален бизнес
Бизнес икономика
Предприемачество 
Аграрен бизнес
Екоикономика
Мениджмънт на недвижимата собственост 
Творчески индустрии и бизнес
 Маркетинг
Стратегическо планиране
Икономика на транспорта и енергетиката
Бизнес логистика
Икономика на отбраната и сигурността 
Икономика на търговията
Финанси
Счетоводство
Финансов контрол
Анализ на бизнес данни със специализиран
софтуер
Бизнес информатика и комуникации

Международни икономически отношения
Интелектуална собственост и бизнес 
Икономика на туризма

Международни икономически отношения с
преподаване на английски език
Икономика с преподаване на английски език
Финанси и счетоводство с преподаване на
английски език
Бизнес информатика и комуникации с
преподаване на английски език
Маркетинг и стратегическо планиране с
преподаване на английски език
Бизнес икономика и мениджмънт с
преподаване на английски език

Специалности с изучаване на чужди езици

Специалности с преподаване на английски език

Бизнес администрация 
Публична администрация
 Регионално развитие

Право

Медии и журналистика
Медия икономика

Международни отношения (с изучаване на чужди
езици)
Европейска политика и икономика (с изучаване на
чужди езици)
Политология (с изучаване на чужди езици)

Социология

НАПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАВО

НАПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И
ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

НАПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА
КУЛТУРАТА

НАПРАВЛЕНИЕ ИКОНОМИКА

https://priem.unwe.bg/bg/pages/12698/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc-.html


 Икономика 
 Счетоводство и контрол

Мениджмънт и
администрация

Регионален център за
дистанционно

обучение - ХАСКОВО
 

НАПРАВЛЕНИЕ ИКОНОМИКА

НАПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 
 
 

Специалности
 

#ИзбирамУНСС
 

дистанционно обучение
онлайн

Икономика
Маркетинг
Счетоводство и контрол
Финанси

Мениджмънт и
администрация

УНСС - София

НАПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ ИКОНОМИКА

https://priem.unwe.bg/bg/pages/12698/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc-.html


   

Виртуална разходка
в университета

Вдигаме "завесите", за да
ви покажем сърцето на
 #НашияУниверситет. 

 
 
 

Любопитно ли ти е
 каквъв е този предмет 

и 
къде се съхранява?

 
Открий отговора 

тук

 
1-ви епизод

Не спирай!
Разкрий още от нашите

тайни
 тук

2-ри епизод 

Един клик те дели от мига, в
който ще разбереш какво

спортуваме в 
спортна зала "Бонсист"

 

Виж 

тук
 
 

3-ти епизод
 

https://www.unwe.bg/videos/virtualWalkUNWE_part1.mp4
https://www.unwe.bg/videos/virtualWalkUNWE_part2.mp4
https://www.unwe.bg/videos/virtualWalkUNWE_part2.mp4
https://www.unwe.bg/videos/virtualWalkUNWE_part3.mp4


Директор на
"Междууниверситетски
център за развитие на

кариерата"

Кариерно
развитие и
стажове в

учебния
процес

Главен секретар по
международно

сътрудничество

 
Erasmus + и
ENGAGE.EU

Бъди наш гост! 

Научи повече за

специалностите, които

предлагаме и живота в УНСС.

Попитай нашият екип от

експерти за всичко, което

искаш да знаеш за процеса на 

 кандидатстване и обучение

при нас.  Виж къде живеем.

Разбери как се подкрепяме и

успяваме заедно. Виж и как се

забавляваме. 

специалност
„Международни
икономически

отношения с
преподаване на
английски език“

 

Какво е
усещането 

 да си
студент в

нашия
университет 

Какво, как, кога
и къде да

кандидатствам 

ОНЛАЙН
ИНФОРМАЦИОННИ

ДНИ В УНСС

Главен секретар по
социално-битови

въпроси на учащите и
чуждестранни студенти

За
студентските

ни
общежития и

мястото, в
което можеш
да живееш 

Повече информация и как
можете да се включите в

 онлайн срещите 
можете да намерите 

тук
14 март 2022 г. - 11.00h14 март 2022 г. - 11.00h14 март 2022 г. - 11.00h
28 март 2022 г. - 14.30h28 март 2022 г. - 14.30h28 март 2022 г. - 14.30h

11 април 2022 г. - 11.00h11 април 2022 г. - 11.00h11 април 2022 г. - 11.00h
28 април 2022 г. - 14.30h28 април 2022 г. - 14.30h28 април 2022 г. - 14.30h

#ИзбирамУНСС 2022

председател на Студентски
Съвет

 

За
студентската

общност в
УНСС  и как
студентски

съвет помага
на

студентите

https://www.unwe.bg/bg/pages/20250/-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81.html


Какво да кандидатствам?
Как да кандидатствам?
Кога да кандидатствам?
Къде да кандидатствам

    Питате ли се:

      и още много други често и не толкова често задавани въпроси...
 

Ние ще ви отговорим. 
Потърсете ни при необходимост от информация. 

Включете се в нашите Онлайн Инфо дни или запазете време за своята
Индивидуална консултация!

 
ОТДЕЛ "КАНДИДАТ-

СТУДЕНТИ"

 
тел.: (02) 81 95 701

 priem@unwe.bg

 
ЦЕНТЪР ЗА ПРИЕМ НА

ДОКУМЕНТИ
 

тел.: (02) 81 95 702 и
 (02) 81 95 704

 priemcpd@unwe.bg

 

priem.unwe.bg

mailto:priem@unwe.bg
mailto:priemcpd@unwe.bg
https://priem.unwe.bg/


        angel.stoykov@unwe.bg
 

  +359 885 007 800
 

 Кабинет: 1010

Студентски съвет защитава интересите на студентите и  ги подкрепя и
насърчава във всяко едно тяхно начинание
 Ние ще ви помогнем за разрешаване на всякакви студентски
проблеми и казуси 
Заедно участваме в общественозначими каузи
Инициираме и организираме  много научни, културни, международни,
спортни мероприятия и кариерни форуми 

 
                               Не се колебайте да ни потърсите при нужда от

                              допълнителна информация! 
scunwebg

АНГЕЛ
 

 СТОЙКОВ

председател на
Студентски Съвет

sc.unwe.bgsc.unwe.bg

Не си сам - Успяваме заедно
 

sc@unwe.bg

#ИзбирамУНСС

mailto:angel.stoykov@unwe.bg
tel:+359885007800
http://sc.unwe.bg/


        ppenev@unwe.bg
 

 (02) 816 58 62
 

бл. 23 А, кабинет: 113 

12 студентски блока 
5100 места за студенти
 уютни условия за живеене, почивка и възможност за
продължаване на учебния процес извън аудиторията
поддръжка на материалната базата 
на пешеходно разстояние от сградата на УНСС 
удобен транспорт до сърцето на София 
 всеки студент може да заплати онлайн наем и
консумативи
стаи за хора със специални образователни потребности 
иииии... парка е близо 

В случай, че се чудиш къде може да живееш?
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАМЕН 
 

ПЕНЕВ

зам.-изпълнителен
директор на 

поделение "Студентски
столове и общежития"

Нужна ти е повече информация, обади се или пиши!
Ние сме на линия. www.unwe.bgwww.unwe.bg

https://www.unwe.bg/bg/structure/render/305


         iccd1@unwe.bg
 

  (02) 8195 278
 

 Кабинет: 1008

АТАНАС
 

ДИМИТРОВ

директор на 

Междууниверситетски
център за развитие на

кариерата

 подпомагаме професионалното ориентиране
oсигуряваме практическото обучение 
подпомагаме кариерното развитие и реализацията на
студентите
 Регистрираните в уеб платформата на Центъра студенти,
получават информация за работни и стажантски позиции,
практики, конкурси, стипендии и др.  
Всяка година в Университета се провеждат няколко кариерни
форума, по време на които студентите се срещат с
представители на държавни институции, водещи български и
международни компании и организации от неправителствения
сектор.

Мечтаеш за успешна кариера?
 Ние можем да превърнем мечтата ти в реалност.

 

 

Не се колебайте да ни потърсите при нужда от допълнителна информация! 

iccd.unwe.bgiccd.unwe.bg

mailto:iccd1@unwe.bg
https://iccd.unwe.bg/


       i.stoilov@unwe.bg
 

  (02) 960 90 81
 

Спортен комплекс "Бонсист"
Кабинет: 6

Спортният комплекс „Бонсист“ - най-модерният университетски
спортен център в България.
12 вида спорт за всеки вкус -  баскетбол, волейбол, футбол, футзал,
аеробика и чиърлидинг, шахмат, тенис, тенис на маса, спортно
ориентиране, лека атлетика, плуване, спортно катерене и бойни
спортове
Лечебна физкултура
Представителни университетски отбори - спортни форуми,
Национални и Международни първенства и много победи и
награди
ОООО да - вече си имаме и Футболен Клуб

 
Отговорите на твоите въпроси свързани със спорта можеш да

откриеш с помощта на имейл, телефон или тук. 
ДОЦ. Д-Р ИВАН

 
 СТОИЛОВ

ръководител на
катедра "Физическо
възпитание и спорт"

Открий своя любим спорт при нас!

https://www.unwe.bg/bg/pages/247/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html


Благодарим за вниманието!

www.unwe.bg

priem.unwe.bg

ОТДЕЛ "КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ"

 
тел.: (02) 81 95 701

 priem@unwe.bg

 
ЦЕНТЪР ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

 
тел.: (02) 81 95 702 и (02) 81 95 704

 priemcpd@unwe.bg

 

УПРАВЛЯВАЙ СВОЕТО

БЪДЕЩ
Е!

ОЧАКВАМЕ ТЕ В

НАШЕТО ГОЛЯМО

СЕМЕЙСТВО!

 
 

#ИзбирамУНСС

https://www.unwe.bg/
https://priem.unwe.bg/
mailto:priem@unwe.bg
mailto:priemcpd@unwe.bg

