
Кандидатстудентски изпит/и  Държавен зрелостен изпит Оценка  Оценка Оценка   

1 ОКС "Бакалавър":

Финанси (Р, З) 

Счетоводство и контрол (Р, З)

Бизнес маркетинг и реклама (Р, З)

Икономика на публичната сфера (Р)

Международен бизнес (Р)

Максимален бал 24

Български език или 

Математика, или  

История на България, 

или География на България, или

 Биология, или

 Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

 Български език и 

литература  

Математика

2 ОКС "Бакалавър":

Социална педагогика (Р,З)

Специална педагогика (Р,З)

Предучилищна и начална училищна педагогика (Р,З) 

Предучилищна педагогика и чужд език (Р)

Начална училищна педагогика и чужд език (Р)

Максимален бал 24

Български език или 

Математика, или 

История на България, или 

География на България,  или

Биология, или 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Български език и 

литература 

 История 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ, КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ОЦЕНКИТЕ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО УЧАСТВАТ В ОБРАЗУВАНЕТО НА БАЛА С ЕДИН КОНКУРСЕН ИЗПИТ

№ по 

ред

ОКС/Специалност

(Редовно обучение - Р, Задочно обучение - З)

Максимален бал

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в 

образуването на бала****

ОЦЕНКА/И ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ (ПО ИЗБОР)*****

Балообразуване ЮЗУ-2023
Page 1 of 13



Кандидатстудентски изпит/и  Държавен зрелостен изпит Оценка  Оценка Оценка   

№ по 

ред

ОКС/Специалност

(Редовно обучение - Р, Задочно обучение - З)

Максимален бал

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в 

образуването на бала****

ОЦЕНКА/И ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ (ПО ИЗБОР)*****

3 ОКС "Бакалавър":

Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни 

технологии  (Р, З)

Максимален бал 30

Български език, или 

Математика с коефициент 2, 

или

История на България, или 

География на България, или

Биология, или 

Английски език 

ДЗИ по : 

1. Български език и литература

2. Математика

3. История и цивилизации 

4. География и икономика

5. Биология и здравно образование

6. Английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език 

ДЗИ** по профилиращ учебен 

предмет с коефициент 2 по 

1. Математика 

2. Информатика

3. Информационни технологии 

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

 Математика Информатика или 

Информационни 

технологии

4 ОКС "Бакалавър":

Педагогика на обучението по физика и математика (Р)

Максимален бал 24

Български език, или 

Математика,или  

История на България, или 

География на България, или 

Биология, или 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по физика и астрономия

ДЗИ по химия и опазване на околната 

среда

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

 Физика  Математика
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Кандидатстудентски изпит/и  Държавен зрелостен изпит Оценка  Оценка Оценка   

№ по 

ред

ОКС/Специалност

(Редовно обучение - Р, Задочно обучение - З)

Максимален бал

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в 

образуването на бала****

ОЦЕНКА/И ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ (ПО ИЗБОР)*****

5 ОКС "Бакалавър":

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество (Р, З)

Максимален бал 24

Български език, или 

Математика,или  

История на България, или 

География на България, или 

Биология, или 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по физика и астрономия

ДЗИ по химия и опазване на околната 

среда

ДЗИ по предприемачество

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

 Физика  Математика

6 ОКС "Бакалавър":

Педагогика на обучението по химия и физика (Р)

Максимален бал 24

Български език, или 

Математика, или 

История на България, или

География на България, или 

Биология,или 

Химия, или 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ по химия и опазване на околната 

среда

ДЗИ по физика и астрономия

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

 Химия Физика 
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Кандидатстудентски изпит/и  Държавен зрелостен изпит Оценка  Оценка Оценка   

№ по 

ред

ОКС/Специалност

(Редовно обучение - Р, Задочно обучение - З)

Максимален бал

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в 

образуването на бала****

ОЦЕНКА/И ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ (ПО ИЗБОР)*****

7 ОКС "Бакалавър":

Педагогика на обучението по химия и човекът и природата (Р)

Максимален бал 24

Български език, или 

Математика, или 

История на България, или 

География на България, или 

Биология,или 

 Химия, или 

 Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ по химия и опазване на околната 

среда

ДЗИ по физика и астрономия

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Химия  Математика 

8 ОКС "Бакалавър":

Педагогика на обучението по география и история (Р)

Максимален бал 30

Български език, или 

Математика, или 

История на България, или 

География на България, или 

Биология,  или 

Английски език 

ДЗИ  по: 

1. Български език и литература

2. Математика

3. История и цивилизации 

4. География и икономика

5. Биология и здравно образование

6. Английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ** по профилиращ учебен 

предмет по география и икономика 

или история и цивилизации с 

коефициент 2

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

География История
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Кандидатстудентски изпит/и  Държавен зрелостен изпит Оценка  Оценка Оценка   

№ по 

ред

ОКС/Специалност

(Редовно обучение - Р, Задочно обучение - З)

Максимален бал

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в 

образуването на бала****

ОЦЕНКА/И ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ (ПО ИЗБОР)*****

9 ОКС "Бакалавър":

Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски) (Р)

Педагогика на обучението по български език и чужд език (турски) (Р)

Педагогика на обучението по български език и чужд език (гръцки) (Р)

Педагогика на обучението по български език и чужд език (китайски) (Р)

Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски) (Р)

Българска филология (Р, З)

Английска Филология (Р)

Английски език: превод и комуникации (Р)

Славянски език (руски, чешки или хърватски) и туризъм (Р)

Чужд език (руски, немски или френски и втори чужд език англисйки) и бизнес 

администрация (Р)

Приложна лингвинстика (английски език и френски език) (Р)

Приложна лингвистика (английски език и немски език) (Р)

Приложна лингвистика (английски език и гръцки език) (Р)

Приложна лингвистика (английски език и руски език) (Р) 

Приложна лингвистика (английски език и сръбски/хърватски език) (Р)

Приложне лингвистика (английски език и чешки език (Р)

Английски език и етнология (Р)

Максимален бал 24

Български език, или 

Математика, или 

История на България, или 

География на България, или 

Биология,  или 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Български език и 

литература 

Чужд език

10 ОКС "Бакалавър":

Културология и културен мениджмънт (Р)

Култура и медии (Р)

Култура и културен туризъм (Р)

Максимален бал 24

Български език, или

Математика, или 

История на България, или 

География на България, или 

Биология,  или 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

История Български език и 

литература 

11 ОКС "Бакалавър":

История (Р)

История и археология (Р)

Архивистика и информационна сигурност (Р)

Връзки с обществеността (Р)

Максимален бал 24

Български език, или

Математика, или 

История на България, или 

География на България, или 

Биология,  или 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по философия

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по информационни технологии

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

История Български език и 

литература 

Балообразуване ЮЗУ-2023
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Кандидатстудентски изпит/и  Държавен зрелостен изпит Оценка  Оценка Оценка   

№ по 

ред

ОКС/Специалност

(Редовно обучение - Р, Задочно обучение - З)

Максимален бал

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в 

образуването на бала****

ОЦЕНКА/И ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ (ПО ИЗБОР)*****

12 ОКС "Бакалавър":

Социални дейности (Р, З)

Максимален бал 24

Български език, или

История на България, или 

География на България, или 

Биология,  или 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

История Български език и 

литература 

13 ОКС "Бакалавър":

Философия (Р, З)

Социология (Р, З)

Психология  (Р, З)

Политология (Р)

Максимален бал 24

Български език, или

Математика, или 

История на България, или 

География на България, или 

Биология,  или 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ по философия

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

История или Чужд 

език

 Български език и 

литература 

14 ОКС "Бакалавър":

Международни отношения (Р)

Максимален бал 24

Български език, или 

История на България, или 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по история и цивилизации

ДЗИ по философия

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ** по профилиращ учебен предмет 

чужд език  с коефициент 2

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

 История или 

Български език и 

литература

Чужд език 

15 ОКС "Магистър"

Право (Р, З)

Максимален бал 24

Български език ДЗИ по Български език и литература Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Български език и 

литература***

История

Балообразуване ЮЗУ-2023
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Кандидатстудентски изпит/и  Държавен зрелостен изпит Оценка  Оценка Оценка   

№ по 

ред

ОКС/Специалност

(Редовно обучение - Р, Задочно обучение - З)

Максимален бал

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в 

образуването на бала****

ОЦЕНКА/И ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ (ПО ИЗБОР)*****

16 ОКС "Бакалавър":

Публична администрация (Р, З)

Максимален бал 24

Български език, или 

Математика, или 

История на България, или 

География на България, или 

Биология, или 

 Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по философия

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

 Български език и 

литература 

 История 

17 ОКС "Бакалавър":

Бизнес мениджмънт и предприемачество (Р, З)

Максимален бал 24

Български език, или 

Математика, или 

История на България, или 

География на България, или 

Биология, или 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Български език и 

литература 

 Математика

18 ОКС "Бакалавър":

Туризъм (Р)

Устойчив туризъм (Р)

Български език, или 

Математика, или 

История на България, География 

на България, Биология, 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Български език и 

литература 

 Чужд език

Балообразуване ЮЗУ-2023
Page 7 of 13



Кандидатстудентски изпит/и  Държавен зрелостен изпит Оценка  Оценка Оценка   

№ по 

ред

ОКС/Специалност

(Редовно обучение - Р, Задочно обучение - З)

Максимален бал

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в 

образуването на бала****

ОЦЕНКА/И ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ (ПО ИЗБОР)*****

19 ОКС "Бакалавър":

Оптични технологии (Р)

Физика (Р)

Медицинска физика (Р)

Максимален бал 30

Български език, или 

Математика, или 

История на България, или 

География на България, или 

Биология, или

Английски език 

ДЗИ по:

1. Български език и литература

2. Математика

3. Физика и астрономия

4. Химия и опазване на околната среда

5.  История и цивилизации 

6. География и икономика

7. Биология и здравно образование

8. Английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ** по профилиращ учебен 

предмет  физика  и астрономия с 

коефициент 2

ДЗИ за придобиване на 

професионална квалификация (в 

съответствие със специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Физика Математика 

20 ОКС "Бакалавър":

Химия (Р)

Медицинска химия (Р) 

Максимален бал 30

Химия Държавен зрелостен изпит по химия и 

опазване на околната среда с 

коефициент 2

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование 

 Химия  Математика 

21 ОКС "Бакалавър":

Екология и опазване на околната среда (Р)

Максимален бал 30

Български език, или 

Математика, или 

История на България, или 

География на България, или 

Биология, или 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ** по профилиращ учебен 

предмет биология и здравно 

образование с коефициент 2

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Биология  Български език и 

литература 

Балообразуване ЮЗУ-2023
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Кандидатстудентски изпит/и  Държавен зрелостен изпит Оценка  Оценка Оценка   

№ по 

ред

ОКС/Специалност

(Редовно обучение - Р, Задочно обучение - З)

Максимален бал

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в 

образуването на бала****

ОЦЕНКА/И ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ (ПО ИЗБОР)*****

22

География и регионална политика  (Р)

Териториално развитие и устойчива икономика (Р)

Максимален бал 30

Български език, или 

Математика, или

История на България, или 

География на България, или 

Биология,  или 

Английски език 

ДЗИ по: 

1. Български език и литература

2. Математика

3. История и цивилизации 

4.  География и икономика

5. Биология и здравно образование

6. Английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ** по профилиращ учебен предмет 

география и икономика с коефициент 

2

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

 География   Български език и 

литература 

23 ОКС "Бакалавър":

Математика (Р) 

Максимален бал 24

Български език или 

Математика с коефициент 2, 

или 

История на България, или 

География на България, или 

Биология,  или 

Английски език 

ДЗИ по

1.  Български език и литература

2. Математика

3. История и цивилизации 

4.  География и икономика

5. Биология и здравно образование

6. Английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ** по профилиращ учебен 

предмет  по математика с 

коефициент 2

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

 Математика 

24 ОКС "Бакалавър":

Информатика (Р) 

Информационни системи и технологии (Р) 

Максимален бал 30

 Математика ДЗИ по:

1. Математика

2. Информатика

3. Информационни технологии

ДЗИ** по профилиращ учебен 

предмет с коефициент 2:

1. Математика 

2. Информатика 

3. Информационни технологии

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование 

 Математика  Информатика или 

Информационни 

технологии 

Балообразуване ЮЗУ-2023
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Кандидатстудентски изпит/и  Държавен зрелостен изпит Оценка  Оценка Оценка   

№ по 

ред

ОКС/Специалност

(Редовно обучение - Р, Задочно обучение - З)

Максимален бал

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в 

образуването на бала****

ОЦЕНКА/И ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ (ПО ИЗБОР)*****

25 ОКС "Бакалавър":

Дизайн и технологии за облекло и текстил (Р) 

Компютърни системи и технологии (Р,З) 

Информационни и комуникационни технологии (Р) 

Приложни електронни системи (Р)

Интелигентни бизнес системи и логистика (Р)

Максимален бал 24

Български език, или 

Математика, или 

История на България, или 

География на България, или 

Биология,  или 

Английски език 

ДЗИ по български език и литература

ДЗИ по математика

ДЗИ по история и цивилизации 

ДЗИ по география и икономика

ДЗИ по биология и здравно 

образование

ДЗИ по английски език, немски език, 

френски език, испански език, 

италиански език, руски език

ДЗИ за придобиване на 

професионална квалификация (в 

съответствие със специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

 Физика  Математика 

26 ОКС "Бакалавър":

Логопедия (Р)

Максимален бал 24

Български език, или 

Биология 

ДЗИ по Български език и литература 

или

ДЗИ по Биология и здравно 

образование

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Биология  Български език и 

литература 

27 ОКС "Бакалавър":

Кинезитерапия (Р)

Медицинска сестра (Р)

Акушерка (Р)

Максимален бал 24

Биология  ДЗИ по биология и здравно 

образование

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

 Биология Български език и 

литература 

Забележки:

** Оценка от ДЗИ, положен след 2022 година по съответния учебен предмет изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет

***** При образуването на бала за определени специалности може да участва и приравнената оценка, получена от участия в национални и международни състезания, олимпиади, съгласно Правилата за прием на студенти в ЮЗУ "Неофит Рилски" (чл. 17)

****  Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния 

зрелостен изпит

* Удостоверява се с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация (чл. 38, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение)

*** При образуване на състезателния бал за специалност „Право“ на кандидат-студенти, чиято дилома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни злеостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и 

литература за балообразуваща оценка се взема общия успех от дипломата за средно образование.

Балообразуване ЮЗУ-2023
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Кандидатстудентски изпит/и  Държавен зрелостен изпит Оценка  Оценка Оценка   

1 ОКС "Бакалавър":

Национална сигурност  (Р)

Максимален бал 30

1. Български език

2. История на България 

1) ДЗИ по Български език и литература 

2) ДЗИ по История и цивилизации

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Български език и 

литература 

История

2 ОКС "Бакалавър":

Физическо възпитание и спорт  (Р)

Максимален бал 24

1. Български език

2. Практически комплексен 

изпит по физическа подготовка 

 ДЗИ по Български език и литература Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Български език и 

литература 

3 ОКС "Бакалавър":

Спорт  (Р)

Максимален бал 18

1. Български език

2. Практически изпит по вид 

спорт 

 ДЗИ по Български език и литература Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Забележки:

** Оценка от ДЗИ, положен след 2022 година по съответния учебен предмет изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

* Удостоверява се с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация (чл. 38, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение).

*** При образуване на състезателния бал за специалност „Право“ на кандидат-студенти, чиято дилома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни злеостни изпити и нямат оценка от държавен 

зрелостен изпит по български език и литература за балообразуваща оценка се взема общия успех от дипломата за средно образование.

****  Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка 

се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

***** При образуването на бала за определени специалности може да участва и приравнената оценка, получена от участия в национални и международни състезания, олимпиади, съгласно Правилата за прием на 

студенти в ЮЗУ "Неофит Рилски" (чл. 17).

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ, КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ОЦЕНКИТЕ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО УЧАСТВАТ В ОБРАЗУВАНЕТО НА 

БАЛА С ДВА КОНКУРСНИ ИЗПИТА

№ по 

ред

ОКС/Специалност

(Редовно обучение - Р, Задочно обучение - З)

ОЦЕНКА/И ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ***** Оценки от дипломата за средно образование, които участват в 

образуването на бала



Кандидатстудентски изпит/и  Държавен зрелостен изпит Оценка  Оценка 

1 ОКС "Бакалавър":

Педагогика на музикалното изкуство   (Р)

Електронни технологии в музиката (Р)

Изпълнителско изкуство (народни инструменти 

или народно пеене) (Р)

Изпълнителско изкуство - поп и джаз (Р)

Максимален бал 18

Практически изпит по музика ДЗИ по музика 

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование 

Български език и 

литература 

или  Чужд език

2 ОКС "Бакалавър":

Педагогика на обучението по изобразително 

изкуство (Р) 

Мода (Р)

Максимален бал 18

Практически изпит по 

изобразително изкуство

ДЗИ по изобразително изкуство 

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование 

 Български език и 

литература  

или Чужд език

3 ОКС "Бакалавър":

Българска народна хореография (Р) 

Съвременна хореография (Р) 

Максимален бал 18

Практически изпит по танци  ДЗИ за придобиване на 

професионална квалификация (в 

съответствие със специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование 

 Български език и 

литература 

или Чужд език

4 ОКС "Бакалавър":

Актьорско майсторство  (Р) 

Максимален бал 18

Практически изпит по актьорско 

майсторство

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Български език и 

литература 

или  Чужд език

5 ОКС "Бакалавър":

Продуценство в развлекателните индустрии и 

аудио-визуални изкуства (Р)

Максимален бал 18

Практически изпит за 

специалности от Филмови и 

телевизионни изкуства

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование

Български език и 

литература 

или  Чужд език

6 ОКС "Бакалавър":

Филмово и телевизионно операторство (Р)

Филмов и телевизионен монтаж (Р)

Филмова и телевизионна режисура (Р)

Максимален бал 18

Практически изпит за 

специалности от Филмови и 

телевизионни изкуства

ДЗИ за придобиване на професионална 

квалификация (в съответствие със 

специалността)*

Среден успех от 

дипломата за 

завършено средно 

образование 

Български език и 

литература 

или  Чужд език

Забележки:

** Оценка от ДЗИ, положен след 2022 година по съответния учебен предмет изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет

* Удостоверява се с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация (чл. 38, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение)

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ, КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ОЦЕНКИТЕ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО УЧАСТВАТ 

В ОБРАЗУВАНЕТО НА БАЛА С ПРАКТИЧЕСКИ КОНКУРСЕН ИЗПИТ

№ по 

ред

ОКС/Специалност

(Редовно обучение - Р, Задочно обучение - З)

ОЦЕНКА/И ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ (ПО ИЗБОР)***** Оценки от дипломата за средно образование, 

които участват в образуването на бала



Кандидатстудентски изпит/и  Държавен зрелостен изпит Оценка  Оценка 

№ по 

ред

ОКС/Специалност

(Редовно обучение - Р, Задочно обучение - З)

ОЦЕНКА/И ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ (ПО ИЗБОР)***** Оценки от дипломата за средно образование, 

които участват в образуването на бала

*** При образуване на състезателния бал за специалност „Право“ на кандидат-студенти, чиято дилома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни злеостни изпити и нямат 

оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература за балообразуваща оценка се взема общия успех от дипломата за средно образование.

****  Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за 

балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит

***** При образуването на бала за определени специалности може да участва и приравнената оценка, получена от участия в национални и международни състезания, олимпиади, съгласно 

Правилата за прием на студенти в ЮЗУ "Неофит Рилски" (чл. 17)


