
                                                        Приложение № 2  

ТАБЛИЦА 

за образуване на състезателния бал на кандидат-студентите за обучение в български държавни висши училища 

съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. 

 

№ Професионални направления и специалности  Конкурсни изпити  
Балообразуващи оценки 

І оценка ІІ оценка  ІІІ оценка  

1. Теория и управление на образованието 1, 

Педагогика, Педагогика на обучението по… (без 

специалностите с Математика, География, 

Биология, Химия и Музика)  

Тест по български език, 

литература (БЕЛ) и 

история на България 

Оценка от теста по 

български език, 

литература и история на 

България (удвоена) * 

Среден успех от държавните 

зрелостни изпити (ДЗИ) 

(среден успех от дипломата) ** 

  

2. Българска филология, Българистика и медии, 

Славянска филология, Балканистика, История и 

археология, Философия, Религия и теология, 

Социология, антропология и науки за 

културата, Психология, Социални дейности, 

Обществени комуникации и информационни 

науки, Право, Национална сигурност 

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България 

(удвоена) 

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 

  

3.  Педагогика на обучението по математика и 

информатика, по математика, информатика и 

информационни технологии, Физика и математика, 

Администрация и управление, Икономика (без 

МИО) 

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 

Математика - оценка от 

ДЗИ (от дипломата)  

4. Геология, Геология и геоинформатика, География, 

География и регионална политика, География и 

биология, География и история, География и 

английски език, Геопространствени системи и 

технологии 

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 

География - оценка от 

ДЗИ (от дипломата ) 

5. Филология (Английска филология, Немска 

филология, Германистика, Приложна германистика, 

Френска филология, Испанска филология, Руска 

филология), Приложна лингвистика (английски/ 

немски/френски/испански/руски език и втори чужд 

език)  

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 

Съответно английски 

или немски или френски 

или испански или руски 

език - оценка от ДЗИ (от 

дипломата) 

6. Лингвистика с бизнес администрация, с 

информационни технологии и с маркетинг (основен 

чужд език и втори чужд език)  

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 

Основният чужд език - 

оценка от ДЗИ (от 

дипломата) 



7. Скандинавистика Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 
Английски или немски 

език 2 - оценка от ДЗИ (от 

дипломата) 

8. Класическа филология, Китаистика, Китайски и 

втори чужд език, Кореистика, Японистика и други 

чужди филологии, Политически науки, Туризъм, 

Международни икономически отношения 

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 
Английски, немски, 

френски или испански 

език 2 - оценка от ДЗИ (от 

дипломата ) 

9. Физически науки, Педагогика на обучението по 

физика и математика  

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 

Физика - оценка от ДЗИ 

(от дипломата) 

10. Химически науки, Педагогика на обучението по 

химия и физика/по химия и информатика, 

Металургия и Химични технологии  

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 

Химия - оценка от ДЗИ 

(от дипломата)  

11. Педагогика на обучението по биология и 

химия/биология и физика/биология и английски 

език, Екология и опазване на околната среда, 

Биологически науки, Биотехнологии, 

Хранителни технологии, Растениевъдство, 

Растителна защита, Животновъдство, 

Ветеринарна медицина, Обществено здраве, 

Здравни грижи  

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 

Биология - оценка от 

ДЗИ (от дипломата)  

12. Медицина, Стоматология и Фармация 1. Тест по БЕЛ и 

история на България  2. 

Тест по биология и 

химия 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех по Биология и 

Химия - оценки от ДЗИ (от 

дипломата) 

Оценка от теста по 

биология и химия 

13. Математика, Информатика и компютърни 

науки, Машинно инженерство, Електротехника, 

електроника и автоматика, Комуникационна и 

компютърна техника, Енергетика, Транспорт, 

корабоплаване и авиация, Материали и 

материалознание, Архитектура, строителство и 

геодезия (без Архитектура и Ландшафтна 

архитектура и ландшафтно планиране), Проучване, 

добив и обработка на полезни изкопаеми, Общо 

инженерство (без Инженерен, Промишлен и 

Индустриален дизайн), Горско стопанство 

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 

Математика - оценка от 

ДЗИ (от дипломата) 



14. Архитектура, Ландшафтна архитектура и 

ландшафтно планиране 

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 

Среден успех от 

Изобразително изкуство 

и Математика - оценки 

от ДЗИ (от дипломата)  

15. Инженерен дизайн, Промишлен дизайн, 

Индустриален дизайн и Ландшафтна архитектура 

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 
Изобразително изкуство 

или Математика 2 - 

оценка от ДЗИ (от 

дипломата)  

16. Изобразително изкуство, Музикално и танцово 

изкуство, Театрално и филмово изкуство, 

Педагогика на обучението по изобразително 

изкуство, Педагогика на обучението по музика 3 

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 
Изобразително изкуство 

или Музикално и 

танцово изкуство 2 - 

оценка от ДЗИ (от 

дипломата)  

17. Спорт (ЮЗУ), Педагогика на обучението по 

физическо възпитание (НСА)3  

Тест по БЕЛ и история 

на България 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от ДЗИ (среден 

успех от дипломата) 

Физическо възпитание - 

оценка от ДЗИ (от 

дипломата)  

18. Спорт (НСА) 1. Тест по БЕЛ и 

история на България   

2. Изпити в НСА  

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от изпитите в 

НСА (удвоена) 

  

19. Театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) 1. Тест по БЕЛ и 

история на България   

2. Изпити в НАТФИЗ  

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от изпитите в 

НАТФИЗ (удвоена) 

  

20. Изобразително изкуство, Педагогика на 

обучението по изобразително изкуство (НХА, 

АМТИИ) 

1. Тест по БЕЛ и 

история на България   

2. Изпити в НХА или в 

АМТИИ 

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от изпитите в 

НХА или в АМТИИ (удвоена) 

  

21. Теория на изкуствата, Музикално и танцово 

изкуство, Педагогика на обучението по музика 

(НМА, АМТИИ) 

1. Български език, 

литература и история на 

България 

2. Изпити в НМА или в 

АМТИИ  

Оценка от теста по БЕЛ и 

история на България  

Среден успех от изпитите в 

НМА или в АМТИИ (удвоена) 

  

 

1. Професионалните направления са подчертани и включват всички свои специалности с изключение на изрично посочените. 
2. При наличие на повече от една оценка се взема предвид най-високата. 
3. При липса на оценки по Изобразително изкуство, Музикално и танцово изкуство или Физическо възпитание се удвоява оценката от теста по български език, литература 

и история на България. 

* Когато провеждането на конкурсен изпит (тест) по български език, литература и история на България за кандидат-студентите от дадена страна или регион е 

възпрепятствано, оценката от теста се заменя с оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по държавния език на страната. 

** Средният успех и оценките от дипломата могат да бъдат балообразуващи само в случаите, когато в документа за придобито средно образование не са включени 

оценки от държавни зрелостни  изпити. Максималният бал за всички желани специалности е 18,00. 


