
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 Профе-сионална квалификация ОКС Форма на обучение Срок на обучение 

Състезателни изпити/тестове/матури по избор на кандидат-студента – удвоена оценка (основни балообразуващи оценки) 

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)* (допълнителни балообразуващи оценки) 

Условие за участие в класиране 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

Екология и опазване  на околната среда „еколог” „бакалавър” Редовна Задочна 4 г. 5 г. 

Тест: 1.Биология 2.Математика ИЛИ Изпит: 4.Биология  5.Химия  6.Обща езикова култура ИЛИ Матура: 7.Биология 8.Математика 9.Химия  10.Български език и литература 

+ Биология + Химия 

 



Зооинженерство „зооинженер” 

„бакалавър” Редовна Задочна 4 г. 5 г. 

Тест: 1.Биология ИЛИ Изпит: 2.Биология  3.Обща езикова култура ИЛИ Матура: 4.Биология  5.Български език и литература 

+ Биология + Химия  
Агрономство (Полевъдство) Агрономство (Етерично-маслени култури) 

„агроном полевъд”  „агроном по етерично-маслени култури 
Рибовъдство и аквакултура „технолог по аквакултура” 

Аграрно инженерство „аграрен инженер” „бакалавър” Редовна Задочна 4 г. 5 г. 

Тест: 1.Математика 2.Биология 3.Общотехническа подготовка  ИЛИ Изпит: 4.Биология 5.Обща езикова култура ИЛИ Матура: 6.Математика 7.Физика 8.Биология  9.Български език и литература  

+ Математика + Физика 

 

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 



Ветеринарна  медицина „ветеринарен лекар” „магистър” Редовна 5,5 г. 
Изпит: 1.Биология ИЛИ Матура: 2.Биология 

+ Биология + Химия Мин. бал 14.00 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Медицина „магистър -лекар” „магистър” Редовна 6 г. Изпити: Биология и Химия + Биология + Химия Мин. бал 24.00 

Лекарски асистент  „лекарски асистент” 
„бакалавър” Редовна 4 г. 

Изпит: 1.Биология ИЛИ Тест: 2.Биология ИЛИ Матура: 3.Биология 

+ Биология + Химия 

 

Медицинска рехабилитация и ерготерапия 
„медицински рехабилитатор, ерготерапевт” 

Социални дейности „социалeн работник” „бакалавър” Редовна Задочна 4 г. 4 г. 

Тест: 1.Биология ИЛИ Изпит: 2.Биология 3.Обща езикова култура ИЛИ Матура: 4.Биология  5.Български език и литература 

+ Биология + Български език и литература 

 



Управление на здравните грижи 

„ръководител на  здравните грижи и преподавател по практика“ 
„бакалавър” Редовна Задочна 2,5 г. 3 г. 

Изпит: 1.Социална медицина   

+  Средната оценка  от държавни изпити  от дипломата за завършен  медицински колеж  или придобито по-рано  полувисше медицинско образование 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ И ФИЛИАЛ - Хасково 

Медицинска сестра „медицинска сестра” 
„бакалавър” Редовна 4 г. 

Тест: 1.Биология ИЛИ Изпит: 2.Биология  ИЛИ Матура: 3.Биология 

+ Биология + Български език и литература 

 

Акушерка „акушерка” 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Начална училищна педагогика  
с чужд език 

„начален учител  
с чужд език” 

„бакалавър” Редовна 
4 г. 

Изпит: 1.Обща езикова култура  ИЛИ Матура: 2.Български език и литература 
+ 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” 
Педагогика на обучението по информационни технологии 
 
Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн 

„учител по информа-ционни технологии“ 
 
„учител по изобразително изкуство и графичен дизайн“ 

„бакалавър“ Редовно 4 г. 

Изпит: 1.Обща езикова култура  ИЛИ Тест: 2. Mатематика ИЛИ Матура: 1..Български език и литература 2. Информатика 3. Информационни технологии 

    + Български език и литература 

+ Информа-ционни технологии (при липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика) 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 



Бизнесикономика 
Аграрна икономика и търговия 
Регионална икономика и управление 
Местни финанси 
Информационни технологии в икономиката и управлението 

„икономист” „бакалавър” Редовна 
Задочна 4 г. 

1.География 
2. Математика  

ИЛИ 
Изпит: 
3.Обща езикова култура 

ИЛИ 
Матура: 
4.Математика 
5.География 
6.Български език и литература  

+ Mатематика + География 

 

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – Ямбол 
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия 

„инженер в модната индустрия“         „бакалавър” 

       Редовна Задочна 

       4 г. 

Тест: 1.Математика 2.Oбщотехническа подготовка ИЛИ Изпит: 4.Oбща езикова култура ИЛИ Матура: 5.Български език и литература 6.Mатематика 7.Физика  

       + Математика 

       + Физика 

        

Автотранспортна и земеделска техника „машинен инженер“ 
Автоматика и компютърни системи  „инженер по автоматика“ 
Електротехника „електроинже-нер“ 
Топло- и газоснабдяване 

„инженер по топло- и газо-снабдяване“ 
Индустриално инженерство „машинен инженер“ Задочна 



Технология на храните „инженер - технолог” „бакалавър” Редовна Задочна 4 г. 

Тест: 1.Математика 2.Общотехническа подготовка ИЛИ Изпит: 4.Обща езикова култура 5.Химия ИЛИ Матура: 6.Български език и литература 7.Математика 8.Химия       

+ Математика + Химия 

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

Рехабилитатор „рехабили-татор” „проф. бакалавър“ Редовна 3 г. 

  Тест: 1.Биология ИЛИ Изпит: 
+ Биология + Химия 

 



Медицински лаборант „медицински лаборант“ 

2.Биология ИЛИ Матура: 3.Биология    

Помощник фармацевт „помощник фармацевт“      
 

Медицински козметик „медицински козметик“ 

   

  

 

 

Забележка: 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.  



 


