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ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА 
 

Чл. 21. Състезателен бал: Сума, включваща оценки от кандидатстудентски 
изпит/изпити и оценки от дипломата (ДЗИ („матура“), оценки от раздел „Задължително 
избираема и профилирана подготовка“) или оценки от раздел „Задължителна 
подготовка“ на удостоверението от първи гимназиален етап. Всяка от оценките в бала 
е умножена с коефициент: 1, 2 или 3. Кандидат-студентът има отделен бал за всяка от 
специалностите, за които кандидатства. 

Основна оценка: Включена в състезателния бал с коефициент 2 или 3 (т.е. се удвоява 
или утроява). Основната оценка е от изпит, тест или ДЗИ (след 2008 г.). Взима се най-
високата от тях. За завършилите преди 2008 г. основна балообразуваща оценка може 
да бъде и тази от зрелостния изпит по български език и литература и от изпита по 
общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по 
български език и литература. 

Допълнителна оценка: Включена в състезателния бал с коефициент 1 (без да се 
изменя). Допълнителна оценка може да бъде оценка от ДЗИ, когато тя не се включва в 
бала като основна оценка. Ако допълнителна оценка от ДЗИ липсва, необходимата 
допълнителна оценка се взима от раздел „Задължително избираема и профилирана 
подготовка“ на дипломата. Ако такава в дипломата липсва, допълнителната оценка се 
взима от раздел „Задължителна подготовка“ на удостоверението от първи гимназиален 
етап. 

За медицинските специалности има специфика при формиране на бала, изяснена 
по-долу. 

Ако кандидат-студентът има повече от една основна балообразуваща оценка, т.е. 
от ДЗИ, от предварителни и редовни изпити, балът му се формира с най-високата от 
тях. Ако кандидат-студентът има две еднакви максимални оценки от ДЗИ и от изпита 
(предварителен или редовен), за основна балообразуваща оценка се счита тази от 
изпита.  

Ако кандидат-студентът има две основни балообразуващи оценки от ДЗИ, за 
основна се счита по-високата, а другата – за допълнителна балообразуваща оценка. 

Възможни случаи: 
а) Основната балообразуваща оценка е от изпит или тест. За допълнителните 

балообразуващи оценки важи ал. 3 от § 3 на Допълнителни разпоредби на Наредбата 
за прием на студенти във ВУ на Р. България (ПМС № 79/2000 г.), т.е. в бала, като 
допълнителни, се включват оценките от ДЗИ, ако има такива. Ако такава (такива) 
липсва (липсват), в бала се включва (включват) съответните им оценки от раздел 
„Задължителна подготовка” (ЗП) от дипломата за средно образование.  

Пример: Кандидат-студентът има основна балообразуваща оценка за сп. „ЕООС” 
от изпит по биология и има оценка от ДЗИ по биология. Допълнителни балообразуващи 
оценки при изчисляване на бала са оценката от ДЗИ по биология и оценката по химия 
от ЗП. 

б) Основната балообразуваща оценка е от ДЗИ. Ако тя съответства и на 
допълнителната балообразуваща оценка от дипломата, за допълнителна се взема 
оценката от ЗП. В останалите случаи важи казаното в т. а). 

Пример: В случаите, в които за специалност „ЕООС” основна балообразуваща 
оценка е тази от ДЗИ по биология (кандидат-студентът има ДЗИ по биология и 
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български език и литература), допълнителни балообразуващи оценки са оценките по 
биология и по химия от ЗП. Ако основна балообразуваща оценка е оценката от ДЗИ по 
български език и литература, допълнителни балообразуващи оценки са тези от ДЗИ по 
биология и от ЗП по химия. 

Чл. 22. Кандидат-студентът може да има повече от един бал, ако кандидатства за 
повече от една специалност. Балът за класиране за отделните специалности се 
образува като: 

(1) За специалност „Медицина” балът се образува от сбора от утроените оценки 
от конкурсните изпити по биология и химия и от оценката от ДЗИ по български език и 
литература от дипломата за средно образование.  

В класирането участват кандидати с бал не по-нисък от 28,00. 
(2) За специалност „Ветеринарна медицина” балът се образува от удвоената 

оценка от изпита по биология или ДЗИ по биология плюс оценките по биология и химия 
от дипломата за средно образование, или от удостоверението за първи гимназиален 
етап, съгласно чл. 21.  

В класирането участват кандидати, с бал не по-нисък от 14,00.  
(3) За специалностите в Аграрен факултет: 
1. „Зооинженерство”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Агрономство 

(Полевъдство)” и „Агрономство (Етерично-маслени култури)“ – балът се 
образува от удвоената оценка от теста по биология, изпита по биология или обща 
езикова култура, или оценката от ДЗИ по български език и литература или биология 
плюс оценката по биология и химия от дипломата за средно образование или от 
удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 21.  

2. „Екология и опазване на околната среда” – балът се образува от удвоената 
оценка от теста по биология или математика, изпита по биология, химия или обща 
езикова култура, или оценката от ДЗИ български език и литература или биология, 
математика, химия плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно 
образование или от удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 21.  

3. „Аграрно инженерство” - балът се образува от удвоената оценка от теста по 
математика, биология или общотехническа подготовка, изпита по биология или обща 
езикова култура, или оценката от ДЗИ по български език и литература или математика, 
физика, биология плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно 
образование или от удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 21.  

(4) За специалност „Лекарски асистент” балът се образува, като основна 
балообразуваща оценка е най-високата от оценките от: 1. изпита по биология, 2. теста 
по биология, 3. ДЗИ по биология или 4. Биология и здравно образование от 
удостоверението за първи гимназиален етап. Основната оценка се удвоява. В случаите 
на основна оценка, посочена под номер 1, 2 или 3, допълнителни оценки са оценката 
по биология и здравно образование и оценката по химия от удостоверението за първи 
гимназиален етап, които се добавят при формирането на бала. Ако основна оценка е 
номер 4, допълнителни оценки са оценките от ДЗИ по български език и литература и 
български език и литература от удостоверението за първи гимназиален етап. 

Пример 1: Кандидат-студентът има основна балообразуваща оценка за сп. 
„Лекарски асистент” от ДЗИ по биология. Допълнителни балообразуващи оценки при 
изчисляване на бала са оценката по биология и химия от удостоверението за първи 
гимназиален етап. 
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Пример 2: Кандидат-студентът има основна балообразуваща оценка за сп. 
„Лекарски асистент” по биология от удостоверението за първи гимназиален етап. 
Допълнителни балообразуващи оценки при изчисляване на бала са оценката от ДЗИ по 
български език и литература и оценката по български език и литература от 
удостоверението за първи гимназиален етап. 

(5) За специалност „Кинезитерапия”, „Медицинска сестра” и „Акушерка” 
балът се образува, като основна балообразуваща оценка е най-високата от оценките 
от: 1. изпита по биология, 2. теста по биология, 3. ДЗИ по биология или 4. Биология и 
здравно образование от удостоверението за първи гимназиален етап. Основната 
оценка се удвоява. В случаите на основна оценка, посочена под номер 1, 2 или 3, 
допълнителни оценки са оценката по биология и здравно образование и оценката по 
български език и литература от удостоверението за първи гимназиален етап, които се 
добавят при формирането на бала. Ако основна оценка е номер 4, допълнителни 
оценки са оценката от ДЗИ по български език и литература и оценката по български 
език и литература от удостоверението за първи гимназиален етап. 

 (6) За специалност „Социални дейности” балът се образува от удвоената оценка 
от теста по биология, изпита по биология или обща езикова култура, или оценката от 
ДЗИ по биология или български език и литература плюс оценките по биология и 
български език и литература от дипломата за средно образование, или от 
удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 21. 

 (7) За специалностите в Педагогически факултет:  
1. „Социална педагогика”, „Предучилищна и начална училищна педагогика”, 

„Начална училищна педагогика с чужд език”, „Специална педагогика”, 
„Предучилищна педагогика”, балът се образува от удвоената оценка от изпита по 
обща езикова култура или оценката от ДЗИ по български език и литература плюс 
оценките по български език и литература и по история от дипломата за средно 
образование, или от удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 21.  

2. За специалността „Педагогика на обучението по информационни 
технологии“ балът се образува от удвоената оценка от изпита по обща езикова 
култура или теста по математика, или оценката от ДЗИ по български език и литература, 
ДЗИ по информатика или ДЗИ по информационни технологии плюс оценките по 
български език и литература и по информационни технологии (при липса на оценка по 
информационни технологии, се взима оценката по математика) от дипломата за средно 
образование, или от удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 21. 

3. За специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство 
и графичен дизайн“ балът се образува от удвоената оценка от изпита по обща езикова 
култура или теста по математика, или оценката от ДЗИ по български език и литература, 
или ДЗИ по изобразително изкуство плюс оценките по български език и литература и 
по информационни технологии (при липса на оценка по информационни технологии, се 
взима оценката по математика) от дипломата за средно образование, или от 
удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 21. 

4. За специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ 
балът се образува от оценката от изпита по обща езикова култура или оценката от ДЗИ 
по български език и литература плюс утроената оценка по физическо възпитание и 
спорт или утроената оценка по спортна подготовка от дипломата за средно 
образование, или от удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 21. 
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 (8) За специалностите в Стопански факултет: „Бизнес икономика”, „Аграрна 
икономика и търговия”, „Регионална икономика и управление”, „Местни 
финанси“ и „Информационни технологии в икономиката и управлението“ 
балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, география, изпита по 
обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по български език и литература, 
математика или география плюс оценките по математика и география от дипломата за 
средно образование или от удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 
21.  

(9) За специалностите в Стопански факултет: „Софтуерно инженерство” и 
„Информационни технологии” балът се образува от удвоената оценка от теста по 
математика или оценката от ДЗИ по математика плюс оценките по математика и по 
информационни технологии (при липса на оценка по информационни технологии, се 
взима оценката по математика) от дипломата за средно образование, или от 
удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 21. 

 (10) За специалностите във Факултет „Техника и технологии” – гр. Ямбол: 
1. „Автотранспортна и земеделска техника”, „Дизайн, технологии и 

мениджмънт на модната индустрия”, „Автоматика и компютърни системи”, 
„Електротехника”, „Компютърни системи и комуникации”, „Топло- и 
газоснабдяване” и „Индустриално инженерство” балът се образува от удвоената 
оценка от теста по математика, или общотехническа подготовка, изпита по обща 
езикова култура, или ДЗИ по български език и литература, математика или физика плюс 
оценките по математика и физика от дипломата за средно образование, или от 
удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 21. 

2. за специалност „Технология на храните” балът се образува от удвоената 
оценка от теста по математика, или общотехническа подготовка, изпита по химия или 
обща езикова култура, или ДЗИ по български език и литература, математика или химия 
плюс оценките по математика и химия от дипломата за средно образование или от 
удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 21. 

(11) За специалностите в Медицински колеж:  
1. „Рехабилитатор”, „Медицински лаборант” и „Помощник фармацевт“ 

балът се образува от удвоената оценка от теста по биология или изпита по биология 
или оценката от ДЗИ по биология плюс оценките по биология и химия от дипломата за 
средно образование или от удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 
21.  

2. за специалност „Медицински козметик“ балът се образува от удвоената 
оценка от теста по биология или изпита по биология или оценката от ДЗИ по биология 
или български език и литература плюс оценките по биология и химия от дипломата за 
средно образование или от удостоверението за първи гимназиален етап, съгласно чл. 
21.  

3. за специалностите „Медицински оптик“ и „Ортопедичен техник“  балът се 
образува от удвоената оценка от теста по биология или изпита по биология или ДЗИ по 
биология или математика или български език и литература плюс оценките по биология 
и химия от дипломата за средно образование или от удостоверението за първи 
гимназиален етап, съгласно чл. 21. 
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Приложение № 1 
 

Специалности и форми на обучение, състезателни изпити, оценки от дипломата за средно образование (от 
държавен зрелостен изпит или от задължителна подготовка), които участват в балообразуването и условие за 

участие в класиране 

Специалности 
Професионална 
квалификация ОКС 

Форма на 
обучение 

Срок на 
обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ  
 (Формиране на състезателен бал за специалностите във факултета = удвоената основна оценка плюс две допълнителни оценки) 

Екология и опазване на 
околната среда 

„еколог” „бакалавър” Редовна 
Задочна 

4 г. 
5 г. 

Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1.Биология 
    2.Математика 
    3.Химия  
    4.Български език и литература 
Тест: 
    5.Биология 
    6.Математика 
Изпит: 
    7.Биология  
    8.Химия  
    9.Обща езикова култура 

+ Биология + Химия 
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Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

Зооинженерство „зооинженер” 

„бакалавър” Редовна 
Задочна 

4 г. 
5 г. 

Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1.Биология  
    2.Български език и литература 
Тест: 
    3.Биология 
Изпит: 
    4.Биология  
    5.Обща езикова култура 

+ Биология + Химия  

Рибовъдство и 
аквакултура 

„технолог по 
аквакултура” 

Агрономство 
(Полевъдство) „агроном полевъд” 

Агрономство 
(Етерично-маслени 
култури) 

„агроном по 
етерично-маслени 

култури“ 

Аграрно инженерство „аграрен инженер” „бакалавър” Редовна 
Задочна 

4 г. 
5 г. 

 
Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1.Математика 
    2.Физика 
    3.Биология  
    4.Български език и литература 
Тест: 
    5.Математика 
    6.Биология 
    7.Общотехническа подготовка  
Изпит: 
    8.Биология 
    9.Обща езикова култура 

+ Математика + Физика 
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Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

 
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

(Формиране на състезателен бал за специалността = удвоената основна оценка плюс две допълнителни оценки) 
 

Ветеринарна  
медицина 

„ветеринарен 
лекар” 

„магистър” Редовна 5,5 г. 

Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1.Биология  
Изпит: 
    2.Биология 

+ Биология + Химия 
Мин. бал 

14.00 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Медицина 
(Формиране на 
състезателен бал за 
специалността = 
сумата от утроените 
оценки от изпитите 
плюс допълнителна 
оценка) 
 

„магистър -лекар” „магистър” Редовна 6 г. 
Изпити: 
Биология и Химия 

+ ДЗИ по 
български език 

 
Мин. бал 

28.00 
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Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

Лекарски асистент 
(Формиране на 
състезателен бал за 
специалността = 
удвоената основна 
оценка плюс две 
допълнителни оценки) 

„лекарски асистент” „бакалавър” Редовна 4 г. 

ВАРИАНТ 1 
 

Най-високата от следните ×2: 
 
ДЗИ: 
1.Биология 
Тест: 
2.Биология 
 Изпит: 
3.Биология 

 

+ Биология 
от 

Удостоверение 
за завършен 

първи 
гимназиален 
етап (или от 

дипломите при 
кандидат-
студенти 

завършили 
преди 2022) 

+ Химия 
от Удостоверение 

за завършен първи 
гимназиален етап 
(или от дипломите 

при кандидат-
студенти 

завършили преди 
2022) 

 

     

 
 

ВАРИАНТ 2 
 

4.Биология и здравно образование 
от Удостоверение за завършен 
първи гимназиален етап (или от 
дипломите при кандидат-студенти 
завършили преди 2022) 
 
 

+ ДЗИ БЕЛ 

+ БЕЛ  от 
Удостоверение за 
завършен първи 

гимназиален етап (или
от дипломите при 
кандидат-студенти 
завършили преди 

2022) 
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Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

Социални дейности 
(Формиране на 
състезателен бал за 
специалността = 
удвоената основна 
оценка плюс две 
допълнителни оценки) 

„социалeн 
работник” 

„бакалавър” Редовна 
Задочна 

4 г. 
4 г. 

 
Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1.Биология  
    2.Български език и литература 
Тест: 
    3.Биология 
Изпит: 
    4.Биология 
    5.Обща езикова култура 
 
 

+ Биология 
+ Български език и 

литература 

 

 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ И ФИЛИАЛ – Хасково 
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Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

Медицинска сестра „медицинска 
сестра” 

„бакалавър” Редовна 4 г. 

ВАРИАНТ 1 
 
Най-високата от следните ×2: 
 
ДЗИ: 
    1.Биология 
Тест: 
    2.Биология 
Изпит: 
    3.Биология  

+ Биология и 
здравно 

образование от 
Удостоверение 

за завършен 
първи 

гимназиален 
етап (или от 

дипломите при 
кандидат-
студенти 

завършили 
преди 2022) 

+ Български език и 
литература от 

Удостоверение за 
завършен първи 

гимназиален етап 
(или от дипломите 

при кандидат-
студенти 

завършили преди 
2022) 

 

ВАРИАНТ 2 
 

4.Биология и здравно образование 
от Удостоверение за завършен 
първи гимназиален етап (или от 
дипломите при кандидат-студенти 
завършили преди 2022) 
 

+ ДЗИ БЕЛ 

+ БЕЛ  от 
Удостоверение за 
завършен първи 

гимназиален етап (или
от дипломите при 
кандидат-студенти 
завършили преди 

2022)  
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Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

Акушерка „акушерка” „бакалавър” Редовна 4 г. 

ВАРИАНТ 1 
 
Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1.Биология 
Тест: 
    2.Биология 
Изпит: 
    3.Биология  

 
+ Биология и 

здравно 
образование от 
Удостоверение 

за завършен 
първи 

гимназиален 
етап (или от 

дипломите при 
кандидат-
студенти 

завършили 
преди 2022) 

 
+ Български език и 

литература от 
Удостоверение за 
завършен първи 

гимназиален етап 
(или от дипломите 

при кандидат-
студенти 

завършили преди 
2022) 

ВАРИАНТ 2 
 

4.Биология и здравно образование 
от Удостоверение за завършен 
първи гимназиален етап (или от 
дипломите при кандидат-студенти 
завършили преди 2022) 

+ ДЗИ БЕЛ 

+ БЕЛ  от 
Удостоверение за 
завършен първи 

гимназиален етап (или
от дипломите при 
кандидат-студенти 
завършили преди 

2022) 
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Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

Кинезитерапия 
(обучение в 
Медицински факултет – 
Стара Загора и Филиал 
-Хасково) 

„кинезитерапевт” „бакалавър” Редовна 4 г. 

ВАРИАНТ 1 
 
Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1.Биология 
Тест: 
    2.Биология 
Изпит: 
    3.Биология  

 
+ Биология и 

здравно 
образование 

от 
Удостоверени
е за завършен 

първи 
гимназиален 
етап (или от 
дипломите 

при 
кандидатстуд

енти 
завършили 
преди 2022) 

 
+ Български език и 

литература от 
Удостоверение за 
завършен първи 

гимназиален етап 
(или от дипломите 

при кандидат-
студенти завършили 

преди 2022) 

 

 
ВАРИАНТ 2 

 
4.Биология и здравно образование 

от Удостоверение за завършен 
първи гимназиален етап (или от 

дипломите при кандидат-студенти 
завършили преди 2022) 

 

+ ДЗИ БЕЛ 

+ БЕЛ  от Удостоверение 
за завършен първи 

гимназиален етап (или от
дипломите при кандидат-

студенти завършили 
преди 2022)  
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Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
(Формиране на състезателен бал = удвоената основна оценка плюс две допълнителни оценки) 

 

Начална училищна 
педагогика  
с чужд език 

„начален учител  
с чужд език” 

„бакалавър” Редовна 

4 г. 

Най-високата от следните ×2: 
 
ДЗИ: 
    1.Български език и литература  
 
Изпит: 
    2.Обща езикова култура  

+ Български 
език и 

литература 
+ История 

 

Предучилищна и 
начална училищна 
педагогика 

„детски и начален 
учител” 

„бакалавър” 
Редовна 
Задочна 

Социална педагогика „социален педагог” 

Специална педагогика „специален педагог”

Предучилищна 
педагогика 

„детски учител” 



Тракийски университет   Справочник за кандидат-студенти - 2022 

 

55 

Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

Педагогика на 
обучението по 
информационни 
технологии 

„учител по 
информационни 
технологии“ 

„бакалавър“ Редовно 4 г. 

 
 
Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1.Български език и литература 
    2.Информатика 
    3.Информационни технологии 
Изпит: 
    4.Обща езикова култура  
Тест: 
    5.Mатематика 
 

 
+ Български 

език и 
литература 

 
 

+ Информационни 
технологии (при 

липса на оценка по 
информационни 
технологии, се 

взима оценката по 
математика) 

 

 

Педагогика на 
обучението по 
изобразително 
изкуство и графичен 
дизайн 

„учител по 
изобразително 
изкуство и 
графичен дизайн“ 

 
Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1.Български език и литература 
    2.Изобразително изкуство 
Изпит: 
    4.Обща езикова култура  
Тест: 
    5.Mатематика 
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Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

Педагогика на 
обучението по 
физическо възпитания 

„учител по 
физическо 
възпитание“ 

„бакалавър“ Редовно 4 г. 

Най-високата от следните: 
ДЗИ: 
    1.Български език и литература 
Изпит: 
    2.Обща езикова култура  
 

 
 

+ Най-високата от следните ×3: 
 

1. Физическо възпитание и спорт 
2. Спортна подготовка 

 

 

 
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

(Формиране на състезателен бал = удвоената основна оценка плюс две допълнителни оценки) 
 
 

 
Бизнес икономика 
 

„икономист” „бакалавър” 
Редовна 
Задочна 

4 г. 

Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1.Математика 
    2.География 
    3.Български език и литература 
Тест: 
    4.География 
    5.Математика  

+ Mатематика + География 

 

Аграрна икономика и 
търговия 
Регионална икономика 
и управление 

Местни финанси 
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Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

Информационни 
технологии в 
икономиката и 
управлението 

Изпит: 
    6.Обща езикова култура 

Софтуерно 
инженерство 

„Информатик“ „бакалавър” Редовна 4 г. 

Най-високата от следните ×2: 
 
ДЗИ: 
    1.Mатематика 
    2. Български език и литература 
Тест: 
    2.Математика 

+ Математика 

+ Информационни 
технологии 

(при липса на 
предмета в 

дипломата се 
взима Математика) 

 

Информационни 
технологии 

 

 
ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – Ямбол 

(Формиране на състезателен бал = удвоената основна оценка плюс две допълнителни оценки) 
 

Дизайн, технологии и 
мениджмънт на 
модната индустрия 

„инженер в модната 
индустрия“ 

„бакалавър” Редовна 
Задочна 

4 г. 

Най-високата от следните ×2: 
 
ДЗИ: 
    1.Български език и литература 
    2.Mатематика 
    3.Физика 
 

+ Математика + Физика 

 

Автотранспортна и 
земеделска техника „машинен инженер“ 
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Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

Автоматика и 
компютърни системи  

„инженер по 
автоматика и 
компютърни 

системи“ 

Тест: 
    4.Математика 
    5.Oбщотехническа подготовка 
 
Изпит: 
    6.Oбща езикова култура 

 
 

Електротехника „електроинженер“ 

Компютърни системи и 
комуникации 

„инженер по 
компютърни 
системи и 

комуникации“ 
Топло- и 
газоснабдяване 

„енергиен инженер“ 

Индустриално 
инженерство 

„индустриален 
инженер“ 
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Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

Технология на храните „инженер - 
технолог” 

„бакалавър” Редовна 
Задочна 

4 г. 

Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1. Български език и литература 
    2.Математика 
    3.Химия  
Тест: 
    4.Математика 
    5.Общотехническа подготовка 
Изпит: 
    6.Обща езикова култура 
    7.Химия 

+ Математика + Химия 

 

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 
(Формиране на състезателен бал = удвоената основна оценка плюс две допълнителни оценки) 

 
 

Рехабилитатор „рехабилитатор” 

„проф. 
бакалавър“ 

Редовна 3 г. 

Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1.Биология  
Тест: 
    2.Биология 
Изпит: 
    3.Биология 

+ Биология + Химия 

 

Медицински лаборант „медицински 
лаборант“ 

Помощник - фармацевт „помощник 
фармацевт“ 
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Специалности Професионална 
квалификация ОКС Форма на 

обучение 
Срок на 

обучение 

Основни балообразуващи 
оценки 

Състезателни 
изпити/тестове/ДЗИ  

Допълнителни балообразуващи 
оценки 

 Оценки от дипломата 
или от удостоверението за първи 

гимназиален етап, ако в дипломата 
няма необходимите оценки 

Условие за 
участие в 
класиране 

Медицински козметик „медицински 
козметик“ 

„проф. 
бакалавър“ 

Редовна 3 г. 

Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1.Биология  
    2.Български език и литература 
Тест: 
    3.Биология 
Изпит: 
    4.Биология 

+ Биология + Химия 

 

Медицински оптик „медицински оптик“ 

Най-високата от следните ×2: 
ДЗИ: 
    1.Биология  
    2.Математика 
    3.Български език и литература 
Тест: 
    4.Биология 
Изпит: 
    5.Биология 

Ортопедичен техник 
„ортопедичен 

техник“ 

 
Забележка 1: Когато основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит и в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен 
предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит от и след 2008 г., а другата – от раздел „Задължителна подготовка”, за допълнителна балообразуваща 
оценка (член 21) се взема оценката от държавния зрелостен изпит.  
Забележка 2: При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни 
зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български 
език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.


