
 
 

ОБЩИ УКАЗАНИЯ  
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

ЗА ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТ „ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ” ПО 
СПОРАЗУМЕНИЕ СЪС „СОФТУЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ” ООД 

 

1. Записване в първи курс, задочно обучение и подаване на заявление за преминаване 
на индивидуален план.  
 
2. Необходими документи за кандидатстване и записване: 

- Документи за кандидатстване - 9 лв. 
- Документи за записване - 6 лв. 
 

3. Срок за кандидатстване – 15.08.2014 г. 
 

4.  Трябва да има копие на дипломата при кандидатстване и ако кандидатът не си подава 
документите лично, който ги подава пише "вярно с оригинала" на копието 

 
 

5. Снимките и медицинското може и по-късно да се предадат. 
- Четири снимки – формат 4/5 см; 

- Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер. 
 

6. Административни такси: 
- за кандидатстване - 71 лв. 
- Такса Зимен семестър за учебната 2014/2015 година  – 480 лв. 

 

Таксите могат да бъдат платени по банков път на следната банкова сметка: 
"Алианц Банк България" АД, 

BIC: BUINBGSF 
IBAN код: BG 76 BUIN 7006 1025036424 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

1. Има възможност за онлайн подаване на документи, без заплащане на таксата за 
документи за кандидатстване (9 лв.): 
  http://priem.vfu.bg/login.php 

При онлайн подаването на документи, първоначално се заплаща такса за обработка на 
документи 26 лв. по банков път.  
Останалата част от кандидатстудентската такса – 45 лв. може да бъде преведена заедно с 

първата семестриална такса. 
 

2. За кандидатстудентски изпит се признава оценката от подготвителния курс в СофтУни. 
 
3. Повече информация за специалността има в сайта на университета: 

  http://www.vfu.bg/cs 
 

4. Допълнително ще уточним началото и графика на учебните занятия за учебната 
2014/2015 г. със записалите се кандидати. 
Чрез обучението си по това споразумение (ВСУ+СофтУни) имате възможност да 
комбинирате предимствата от двете места.  

 За уточнения по документите за кандидатстване, може да се свързвате с  Павлета 
Кръстева. 
 Въпроси, относно съдържанието на обучението и други организационни въпроси, може 
да отправяте към доц. д-р Галина Момчева – ръководител на катедра „Информатика”.  

 
ВСУ "Черноризец Храбър" 

Факултет "Международна икономика и администрация" 
Катедра "Информатика" 

к.к. Чайка, 9007 
Варна, България 
E-mail: informatics@vfu.bg 
сл.тел.: 052/ 359 572 
GSM: 0888 793 785 

     

 

   Ръководител катедра: 

        /доц. д-р Галина Момчева/  
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