
Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Философия
Социология
Политология
Културология
Бибилиотечно-информационни 
науки
История и философия
Педагогика
Социални дейности
Неформално образование
Теология
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Изобразително изкуство
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Психология
Българска филология
Славянска филология
Архивистика и документалистика
Културология
Библиотечно-инфорамационни 
науки
Педагогика
Социални дейности
Неформално образование
Румънска филология
Арменистика и кавказология
Балканистика
Теология
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Политология
Социология
Публична администрация
Културология

Философски 
цикъл

Софийски 
университет „Св. 
Климент 
Охридски”

История и 
цивилизация

ИНФОРМАЦИЯ за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити в кандидат-
студентска кампания 2014 в акредитираните висши училища в Република България

Български език и 
литература

Съгласно чл.24, ал. (6) от 
Правилника за приемане на 
студенти в СУ „Св. Климент 
Охридски” през учебната 
2014/ 2015 г.: „Когато в 
дипломата за средно 
образование са вписани две 
оценки по балообразуващ 
учебен предмет, като едно от 
тях е от ДЗИ, а другата - от 
курса на обучение, за 
балообразуваща оценка се 
счита оценка от ДЗИ. Не 
участват оценки от 
профилирана, задължителна 
професионална, 
задължителноизбираема или 
свободноизбираема 
подготовка.”
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Библиотечно-информационни 
науки
История и география
История и философия
Педагогика
Социални дейности
Неформално образование
Теология
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
История
Археология
Етнология
Архивистика и документалистика
Минало и съвремие на Югоизточна 
Европа
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Психология
Публична администрация
Културология
Библиотечно-информационни 
науки
Педагогика
Социални дейности
Неформално образование
Английска филология
Португалска филология
Скандинавистика
Класическа филология
Унгарска филология
Новогръцка филология
Румънска филология
Тюркология
Арабистика
Иранистика
Китаистика
Японистика
Балканистика
Индология
Кореистика
Арменистика и кавказология

Английски език
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Славянска филология
Теология
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Предучилищна педагогика и чужд 
език
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
История
Археология
Етнология
История и география
Архивистика и документалистика
Минало и съвремие на Югоизточна 
Европа
История и философия
Биология и английски език
Южна, Източна и Югоизточна 
Азия
Изобразително изкуство
Педагогика на масовата и 
художествената комуникация
Психология
Културология
Библиотечно-информационни 
науки
Педагогика
Социални дейности
Неформално образование
Славянска филология
Немска филология с избираем 
модул скандинавски езици
Скандинавистика
Португалска филология
Класическа филология
Унгарска филология
Новогръцка филология
Румънска филология
Тюркология
Арабистика
Иранистика

Немски език
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Китаистика
Японистика
Кореистика
Балканистика
Арменистика и кавказология
Теология
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Предучилищна педагогика и чужд 
език
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
История
Археология
Етнология
История и география
Архивистика и документалистика
Минало и съвремие на Югоизточна 
Европа
История и философия
Логопедия
Изобразително изкуство
Педагогика на масовата и 
художествената комуникация
Психология
Културология
Бибилиотечно-информационни 
науки
Педагогика
Социални дейности
Неформално образование
История и философия
Славянска филология
Френска филология
Португалска филология
Класическа филология
Унгарска филология
Новогръцка филология
Румънска филология
Тюркология
Арабистика
Иранистика
Китаистика

Френски език
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Японистика
Кореистика
Балканистика
Арменистика и кавказология
Теология
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Предучилищна педагогика и чужд 
език
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
История
Археология
Етнология
История и география
Архивистика и документалистика
Минало и съвремие на Югоизточна 
Европа
Изобразително изкуство
Педагогика на масовата и 
художествената комуникация
Психология
Културология
Бибилиотечно-информационни 
науки
Педагогика
Социални дейности
Неформално образование
Славянска филология
Испанска филология
Португалска филология
Класическа филология
Унгарска филология
Новогръцка филология
Румънска филология
Тюркология
Арабистика
Иранистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Балканистика

Испански език
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Арменистика и кавказология
Теология
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Предучилищна педагогика и чужд 
език
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Специална педагогика
Социална педагогика
История
Археология
Етнология
История и география
Минало и съвремие на Югоизточна 
Европа
Архивистика и документалистика
История и философия
Логопедия
Изобразително изкуство
Педагогика на масовата и 
художествената комуникация
Културология
Бибилиотечно-информационни 
науки
Педагогика
Социални дейности
Неформално образование
Славянска филология
Италианска филология
Португалска филология
Класическа филология
Унгарска филология
Новогръцка филология
Румънска филология
Тюркология
Арабистика
Иранистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Балканистика
Арменистика и кавказология
Теология

Италиански език
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Предучилищна педагогика и чужд 
език
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
История
Археология
Етнология
История и география
Архивистика и документалистика
Минало и съвремие на Югоизточна 
Европа
История и философия
Изобразително изкуство
Педагогика на масовата и 
художествената комуникация
Психология
Културология
Педагогика
Социални дейности
Неформално образование
Славянска филология
Руска филология
Португалска филология
Класическа филология
Унгарска филология
Новогръцка филология
Румънска филология
Тюркология
Арабистика
Иранистика
Китаистика
Японистика
Кореистика
Балканистика
Арменистика и кавказология
Теология
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Предучилищна педагогика и чужд 
език

Руски език
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Начална училищна педагогика и 
чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
История
Археология
Етнология
История и философия
История и география
Архивистика и документалистика
Минало и съвремие на Югоизточна 
Европа
Логопедия
Изобразително изкуство
Педагогика на масовата и 
художествената комуникация
Публична администрация
Математика
Информатика
Приложна математика
Математика и информатика
Компютърни науки
Софтуерно инженерство
Информационни системи
Статистика
Икономика и финанси
Стопанско управление
Физика
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена 
енергетика
Физика и математика
Астрофизика, метеорология и 
геофизика
Физика и информатика
Медицинска физика
Оптометрия
Комуникации и физична 
електроника
Квантова и космическа теоритична 
физика
Фотоника и лазерна физика
Изобразително изкуство
Химия
Химия и информатика

Математика
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Геология
Компютърна химия
Инженерна химия и съвременни 
материали
Физика
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена 
енергетика
Физика и математика
Астрофизика, метеорология и 
геофизика
Физика и информатика
Медицинска физика
Комуникации и физична 
електроника
Квантова и космическа теоритична 
физика
Фотоника и лазерна физика
Оптометрия
Химия и физика
Геология
Ядрена химия
Инженерна химия и съвременни 
материали
Изобразително изкуство
Химия
Химия и физика
Химия и информатика
Екохимия
Компютърна химия
Ядрена химия
Инженерна химия и съвременни 
материали
Физика 
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена 
енергетика
Физика и математика
Астрофизика, метеорология и 
геофизика
Физика и информатика
Медицинска физика
Комуникации и физична 
електроника

Химия и 
опазване на 
околната среда

Физика и 
астрономия 
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Квантова и космическа теоритична 
физика
Фотоника и лазерна физика
Оптометрия
Геология
Изобразително изкуство
Медицинска сестра
Екохимия
Биология
Молекулярна биология
Екология и опазване на околната 
среда
Биотехнологии
Биология и химия
География и биология
Биомениджмънт и устойчиво 
развитие
Физическо възпитание и спорт
Биология и английски език
Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия
Геология
Оптометрия
Изобразително изкуство
Медицинска сестра
История и география
География 
Геология
Педагогика
Социални дейности
Неформално образование
География и биология
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Английска филология
Биология и английски
Приложна лингвистика (английски 
с втори чужд език)
Лингвистика с маркетинг

География и 
икономика

Пловдивски 
университет 
„Паисий 
Хилендарски”

Английски език

Биология и 
здравно 
образование

Психология
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Лингвистика с бизнес 
администрация
Туризъм - филиал Кърджали
Балканистика
Археология
История
Български език и английски език
Български език и китайски език
Български език и корейски език
Български език и новогръцки език

Български език и иврит
Български език и турски език
Лигвистика с информационни 
технологии (Английски с втори 
чужд език)
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Педагогика
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Предучилищна педагогика и чужд 
език
Социология на правото, 
икономиката и иновациите
Славянска филология
Социална педагогика
Социални дейности
Социология науки за човека
Специална педагогика
Биоинформатика
Биология
Анализ и контрол
Биология и химия
Биология, човешко поведение и 
здраве - филиал Смолян
Биология и опазване на околната 
среда - филиал Кърджали
Бит и технологии
Екология и опазване на околната 
среда
Екология на биотехнологичните 
производства
Компютърна химия
Медицинска биология

Биология 
здравно 
образование
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Медицинска химия
Молекулярна биология
Химия
Биология и английски език
Социология и науки за човека
Химия и английски език
Химия с маркетинг
Химия и физика
Екологична химия
Социология на правото, 
икономиката и иновациите
Инженерна физика
Информационна физика и 
телекомуникации
Телкомуникации с мениджмънт
Телематика
Физика и математика
Физика с информационни 
технологии
Балканистика
Бит и технологии
Българска филология
Български език и история
Български език с история и 
културен мениджмънт

Психология

Български език и китайски език Финанси

Български език и новогръцки език Актьорство за драматичен 
театър

Български език и руски език Изобразително изкуство

Български език и иврит
Международни икономически 
отношения

Български език и корейски език Макроикономика
Български език и испански език Маркетинг
Български език и турски език Право
Анализ и контрол Стопанско управление
Археология
Туризъм - филиал Кърджали и 
Смолян
Компютърна химия
Медицинска химия
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Педагогика
Предучилищна и начална 
училищна педагогика

Български език и 
литература
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Предучилищна педагогика и чужд 
език
Бит и технологии
Руска филология
Български език и италиански език
История
Етнология
Теология
Политология
Социална антропология
Социология на правото, 
икономиката и иновациите
Славянска филология
Социаллна педагогика
Социални дейности
Социология и науки за човека
Специална педагогика
Инженерна физика
Информационна физика и 
телекомуникации
Физика и математика
Физика с информационни 
технологии
Телематика
Телекомуникации с мениджмънт
Химия
Химия и физика
Химия и английски език
Екологична химия
Химия с маркетинг
Бизнес информационни технологии 
- 80% от БЕЛ
Бизнес математика - 80% от БЕЛ
Информатика - 80% от БЕЛ
Информационни технологии, 
математика и образователен 
мениджмънт - 80% от БЕЛ
Математика - 80% от БЕЛ
Приложна математика - 80% от 
БЕЛ
Софтуерни  технологии и дизайн - 
80% от БЕЛ

Международни икономически 
отношения
Макроикономика

География и 
икономика

Социология и науки за човека  
Социология на правото, 
икономиката и иновациите  
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Маркетинг
Стопанско управление
Финанси

Български език и испански език
История
Археология
Социология и науки за човека
Социология на правото, 
икономиката и иновациите
Социология и науки за човека
Социология на правото, 
икономиката и иновациите
Археология
История
Български език и италиански език

Бизнес информационни технологии

Биоинформатика
Бит и технологии
Инженерна физика
Информатика
Софтуерни  технологии и дизайн
Информационна физика и 
телекомуникации
Телематика
Компютърна химия
Математика
Математика и информатика
Медицинска физика
Медицинска химия
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Предучилищна педагогика и чужд 
език

Испански език

Международни икономически 
отношения                  
Макроикономика                  
Маркетинг                            
Стопанско управление   
Финанси                        
Психология

Математика

Политология                                        
Бит и технологии                
Археология                             
Биология и опазване на околната 
среда - филиал Кърджали  
Биология, човешко поведение и 
здраве -филиал Смолян         
История                        
Консервационна биология и 
екотуризъм - филиал Смолян 
Начална училищна педагогика и 
чужд език - филиал Смолян 
Туризъм - филиал Смолян и 
Кърджали

Италиански език

14/65



Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Приложна математика
Социология и науки за човека
Социология на правото, 
икономиката и иновациите
Физика и математика
Физика с информационни 
технологии
Анализ и контрол
Биология и опазване на околната 
среда - филиал Кърджали
Биология, човешко поведение и 
здраве - филиал Смолян
Консервационна биология и 
екотуризъм - филиал Смолян
Туризъм -филиал Смолян и 
Кърджали
Химия
Химия и физика
Химия и английски език
Специална педагогика
Социални дейности
Социална педагогика
Информационни технологии, 
математика и образователен 
мениджмънт
Телекомуникации с мениджмънт
Педагогика
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Бизнес математика
Химия с маркетинг
Български език и китайски език
История
Археология
Балканистика
Български език и новогръцки език
Български език и турски език
Български език и иврит
Български език и корейски език
Туризъм -филиал Кърджали
Педагогика
Приложна лингвистика (немски 
език с втори чужд език-начинаещи 
)
Славянска филология

Немски език Психология
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Социална педагогика
Социални дейности
Социология и науки за човека
Социология на правото, 
икономиката и иновациите
Специална педагогика
Български език и руски език
История
Археология
Туризъм -филиал Кърджали
Педагогика
Руска филология
Социална педагогика
Социални дейности
Социология и науки за човека
Социология на правото, 
икономиката и иновациите
Специална педагогика
Екологична химия
Бит и технологии
Инженерна физика
Информационна физика и 
телекомуникации
Телекомуникации с мениджмънт
Анализ и контрол
Биология, човешко поведение и 
здраве - филиал Смолян
Консервационна биология и 
екотуризъм - филиал Смолян
Телематика
Физика с информационни 
технологии
Компютърна химия
Медицинска физика
Медицинска химия
Физика и математика
Социология и науки за човека
Социология на правото, 
икономиката и иновациите
Химия
Химия и английски език
Химия с маркетинг
Химия и физика

Руски език

Физика и 
астрономия

Психология
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Български език и китайски език
История
Археология
Балканистика
Туризъм - филиал Кърджали
Български език и новогръцки език
Български език и турски език
Български език и иврит
Български език и корейски език
Педагогика
Социология  и науки за човека
Социология на правото, 
икономиката и иновациите
Специална педагогика
Френска филология

Приложна лингвистика (френски 
език с втори чужд език-начинаещи)

Славянска филология
Социална педагогика
Социални дейности
Социология и наауки за човека
Социология на правото, 
икономиката и иновациите
Биология и опазване на околната 
среда - филиал Кърджали
Биология и химия
Инженерна физика
Информационна физика и 
телекомуникации
Биология, човешко поведение и 
здраве - филиал Смолян
Екологична химия

Френски език Психология

Социология и науки за човека  
Социология на правото, 
икономиката и иновациите    
Философия                           
Български език и история - филиал 
Кърджали                     Начална 
училищна педагогика и чужд език - 
филиал Кърджали  Предучилищна 
педагогика и чужд език - филиал 
Кърджали

Химия и 
опазване на 
околната среда

Философски 
цикъл
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Консервационна биология и 
екотуризъм - филиал Смолян
Анализ и контрол
Бит и технологии
Компютърна химия
Медицинска химия
Политология
Археология
Български език и история
Български език и история с 
културен мениджмънт
История
Начална училищна педагогика с 
чужд език
Предучилищна педагогика с чужд 
език
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Социология и науки за човека
Социология на правото, 
икономиката и иновациите
Туризъм - филиал Кърджали и 
Смолян
Теология
Начална училищна педагогика (за 
ОКС "проф. бакалавър")
Предучилищна педагогика и 
английски език (за ОКС "проф. 
бакалавър")
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Предучилищна педагогика и чужд 
език

Английска филология

Български език и история Психология
Български език и география Археология

История и чужд език Приложна лингвистика (два 
чужди езика)

История и философия
Български език и чужд език
Българска филология
Педагогика на обучението по 
музика

Български език и 
литература

ПравоИстория и 
цивилизация

Педагогика на обучението по 
физическо възпитание

Великотърновски 
университет „Св. 
Св. Кирил и 
Методий”
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Теология и социално служение
Философия
Политология
Русистика
Славистика
Балканистика
Романистика
Теология
Социални дейности
Германистика
История
Етнология
Публична администрация
Стопанско управление
Финанси
Маркетинг
Счетоводство и контрол
Международни икономически 
отношения
Туризъм
География
Предприемачество в социалната 
сфера
Журналистика
Връзки с обществеността
Библиотечно- информационни 
дейности
Книгоиздаване
Начална училищна педагогика 
Социална педагогика Българска филология
Предучилищна и начална 
училищна педагогика Психология

НУП и чужд език 
НУП (за ОКС "проф. 
бакалавър"

ПУП и чужд език География
История и география 
История и чужд език
История и философия
Български език и история
Славистика
Балканистика
История
Археология
Философия
Теология

История и 
цивилизация
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Теология и социално служение
Етнология
Културен туризъм
Политология
Социални дейности
Предприемачество в социалната 
сфера
Връзки с обществеността
Журналистика
Библиотечно-информационни 
дейности
Книгоиздаване

География и 
икономика Социална педагогика

История и география (педагогика 
на обучението по …)
Културен туризъм
Български език и география 
(педагогика на обучението по …)
География

Философски 
цикъл Социална педагогика Психология

История и философия (педагогика 
на обучението по …)
Философия
Политология
Теология
Теология и социално служение
Социални дейности
Предприемачество в социалната 
сфера
Начална училищна педагогика и 
чужд език Теология
Предучилищна педагогика и чужд 
език

Теология и социално 
служение

Предучилищна педагогика и 
английски език (за ОКС "проф. 
бакалавър") Психология
История и чужд език Политология
Български език и чужд език Философия
Приложна лингвистика (два чужди 
езика) Журналистика
Русистика
Славистика

Чужд език       
(английски, 
немски,      
френски,           
испански,        
руски)

20/65



Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Балканистика
Германистика
Английска филология
Романистика
Връзки с обществеността
Международни икономически 
отношения
Туризъм
Математика и информатика 
(педагогика на обучението по …)
Информатика
Компютърни науки

Музика - ДЗИ по 
смисъла на чл. 
24, ал. 6 от ЗНП

Педагогика на обучението по 
музика

Педагогика на обучението по 
изобразително изкуство
Изящни изкуства:                         
графичен дизайн и визуални 
комуникации;                              
реставрация и консервация;         
рисуване и интермедия;              
стенопис

Църковни изкуства

Педагогика и образователен 
мениджмънт
Социална педагогика
Специална педагогика
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Предучилищна педагогика и чужд 
език
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Психология
Стопанско управление
Професионално направление 
Икономика (Счетоводство и 
контрол, Маркетинг, Финанси, 
Социоикономика)
Логопедия

Изобразително 
изкуство - ДЗИ 
по смисъла на 
чл. 24, ал. 6 от 
ЗНП                    
Дипломна 
работа в 
съответния 
профил в 
специализирани
те училища по 
изибразително 
изкуство

Български език и 
литература

Математика

Югозападен 
университет 
„Неофит Рилски” - 
Благоевград
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Славянска филология
Българска филология
Балканистика
Английски език и етнология
Философия
Социология
Културология
История
Култура и медии
Социални дейности
Връзки с обществеността
Право
Международни отношения
Европеистика
Публична администрация
Международни икономически 
отношения
Математика и информатика
Физика и математика
Химия и физика
География и история
Екология и опазване на околната 
среда
Приложни и оптични технологии
Метрология
Химия
Медицинска химия
География
Информатика

Компютърни системи и технологии

Техника, технологии и 
предприемачество
Физическо възпитание и спорт

Български език и чужд език (руски)

Английска филология
Лингвистика
Приложна лингвистика
Туризъм
Политология
 Моделиране, технологии и 
мениджмънт в шевното 
производство
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Комуникационна техника и 
технологии
Електроника
 Педагогика и образователен 
мениджмънт
Социална педагогика
Специална педагогика
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Предучилищна педагогика и чужд 
език
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Професионално направление 
Икономика (Счетоводство и 
контрол, Маркетинг, Финанси, 
Социоикономика)
Логопедия
Славянска филология
Българска филология
Балканистика
Английски език и етнология
Философия
Социология
Културология
История
Култура и медии
Социални дейности
Връзки с обществеността
Психология
Стопанско управление
Публична администрация
Международни икономически 
отношения
Математика и информатика
Приложни и оптични технологии
Химия и физика
География и история
Екология и опазване на околната 
среда
Метрология
Химия
Медицинска химия
География
Информатика

Биология и 
здравно 
образование
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Компютърни системи и технологии

Техника, технологии и 
предприемачество
Кинезитерапия
Физическо възпитание и спорт

Български език и чужд език (руски)

Английска филология
Лингвистика
Приложна лингвистика
Туризъм
Политология
 Моделиране, технологии и 
мениджмънт в шевното 
производство
Комуникационна техника и 
технологии
Електроника
Педагогика и образователен 
мениджмънт
Социална педагогика
Специална педагогика
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Предучилищна педагогика и чужд 
език
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Професионално направление 
Икономика (Счетоводство и 
контрол, Маркетинг, Финанси, 
Социоикономика)
Стопанско управление
Логопедия
Славянска филология
Българска филология
Балканистика
Английски език и етнология
Философия
Социология
Културология
Психология
История
Култура и медии

История и 
цивилизация
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Социални дейности
Връзки с обществеността
Право
Международни отношения
Европеистика
Публична администрация
Международни икономически 
отношения
Математика и информатика
Физика и математика
Химия и физика
География и история
Екология и опазване на околната 
среда
Метрология
Химия
Медицинска химия
География
Информатика

Компютърни системи и технологии

Техника, технологии и 
предприемачество
Електроника

Български език и чужд език (руски)

Английска филология
Лингвистика
Приложна лингвистика
Туризъм
Политология
 Моделиране, технологии и 
мениджмънт в шевното 
производство
Приложни и оптични технологии
Комуникационна техника и 
технологии
Педагогика и образователен 
мениджмънт
Социална педагогика
Специална педагогика
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Прудучилищна педагогика и чужд 
език

География и 
икономика, 
Математика, 
Чужди езици 
(Английски, 
Немски, 
Френски и 
Руски),     
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Начална училищна педагогика и 
чужд език
Професионално направление 
Икономика (Счетоводство и 
контрол, Маркетинг, Финанси, 
Социоикономика)
Логопедия
Славянска филология
Българска филология
Балканистика
Английска филология
Английски език и етнология
Философия
Социология
Културология
История
Култура и медии
Социални дейности
Връзки с обществеността
Философия
Социология
Културология
Култура и медии
Психология
Публична администрация
Международни икономически 
отношения
Математика и информатика
Физика и математика
Химия и физика
География и история
Екология и опазване на околната 
среда
Приложни и оптични технологии
Метрология
Химия
Медицинска химия
География
Информатика

Компютърни системи и технологии

Техника, технологии и 
предприемачество

Български език и чужд език (руски)

Физика и 
астрономия,    
Химия и 
опазване на 
околната среда, 
Философски 
цикъл   
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Английска филология
Лингвистика
Приложна лингвистика
Туризъм
Стопанско управление
Политология
 Моделиране, технологии и 
мениджмънт в шевното 
производство
Комуникационна техника и 
технологии
Електроника
Българска филология
Педагогика на обучението по 
български език и руски език
Педагогика на обучението по 
български език и история
Руска филология с бизнес 
комуникация
Турска филология с бизнес 
комуникация
Математика
Стопанска математика
Педагогика на обучението по 
математика и информатика
Компютърна информатика
Педагогика
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Предучилищна педагогика
Икономическа информатика
Специална педагогика
Социална педагогика
Социални дейности
Приложна лингвистика НЕ и ТЕ
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Компютърни информационни 
технологии
Икономика
Комуникационни и 
информационни системи
Сигналноохранителни системи и 
технологии
Инженерна логистика

Теология                                
Педагогика на обучението по 
физическо възпитание          За 
специалностите 
Журналистика и Връзки с 
обществеността - заменя един 
от конкурсните изпити

Български език и 
литература

Шуменски 
университет 
„Епископ 
Константин  
Преславски”
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Компютърни технологии за 
автоматизация на производството 
Приложна германистика
Българска филология с 
библиотечно-информационни 
дейности и книгоиздаване
Педагогика на обучението по 
Техника и технологии
Педагогика на обучението по 
история и география
История
Археология
Екология и опазване на околната 
среда
Растителна защита

Педагогика на обучението по 
химия и опазване на околната среда

Педагогика на обучението по 
биология и химия
Педагогика на обучението по 
биология и физика
Педагогика на обучението по 
география и биология
Медицинска химия
Медицинска физика и 
радиоекология
Астрономия и метеорология
Геодезия
Туризъм
Системи за сигурност
Начална училищна педагогика и 
информационни технологии       (за 
ОКС "проф. бакалавър")
Информатика и информационни 
технологии (за ОКС "проф. 
бакалавър")
Растителна защита (за ОКС "проф. 
бакалавър")
Начална училищна педагогика и 
английски език (за ОКС "проф. 
бакалавър")
Предучилищна педагогика и 
английски език  (за ОКС "проф. 
бакалавър")

28/65



Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Педагогика на обучението по 
български език и руски език
Руска филология с бизнес 
комуникация
Турска филология с бизнес 
комуникация
Приложна германистика
Приложна лингвистика (НЕТЕ)
Приложна лингвистика (АЕРЕ)
Туризъм
Английска филология
Педагогика на обучението по 
български език и руски език
Руска филология с бизнес 
комуникация
Турска филология с бизнес 
комуникация
Приложна германистика
Приложна лингвистика (АЕРЕ)
Приложна лингвистика (НЕТЕ)
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Туризъм
Начална училищна педагогика и 
английски език (за ОКС "проф. 
бакалавър")
Предучилищна педагогика и 
английски език (за ОКС "проф. 
бакалавър")
Педагогика на обучението по 
български език и руски език
Руска филология с бизнес 
комуникация
Турска филология с бизнес 
комуникация
Приложна германистика
Приложна лингвистика (НЕТЕ)

История
Археология
Педагогика на обучението по 
български език и история
Педагогика на обучението по 
история и география
Системи за сигурност

Туризъм
Теология, Педагогика, 
Предучилищна и начална 
училищна педагогика, 
Предучилища педагогика, 
Социални дейности, 
Специална педагогика, 
Социална педагогика

История и 
цивилизация

Английски език

Руски език

Немски език
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Педагогика на обучението по 
история и география
Педагогика на обучението по 
география и биология
Икономика
Туризъм
Медицинска химия
Стопанска математика
Икономическа информатика
Екология и опазване на околната 
среда
Медицинска физика и 
радиоекология
Астрономия и метеорология
Растителна защита
Растителна защита                       (за  
ОКС "проф. бакалавър")
Педагогика на обучението по 
биология и химия
Педагогика на обучението по 
биология и физика

Педагогика на обучението по 
химия и опазване на околната среда

Математика
Стопанска математика
Компютърна информатика
Компютърни информационни 
технологии
Икономическа информатика
Медицинска физика и 
радиоекология
Астрономия и метеорология
Педагогика на обучението по 
математика и информатика
Икономика
Комуникационни и 
информационни системи
Компютърни технологии за 
автоматизация на производството 
Инженерна логистика
Сигналноохранителни системи и 
технологии
Геодезия

Математика

География и 
икономика

Педагогика на обучението по 
техника и технологии
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Информатика и информационни 
технологии (за ОКС "проф. 
бакалавър")
Начална училищна педагогика и 
информационни технологии (за 
ОКС "проф. бакалавър")
Медицинска физика и 
радиоекология
Астрономия и метеорология
Педагогика на обучението по 
биология и физика
Медицинска химия
Комуникационни и 
информационни системи
Педагогика на обучението по 
техника и технологии
Сигналноохранителни системи и 
технологии
Компютърни технологии за 
автоматизация на производството 
Геодезия
Инженерна логистика
Растителна защита
Екология и опазване на околната 
среда
Педагогика на обучението по 
география и биология
Педгогика на обучението по 
биология и химия

Педагогика на обучението по 
химия и опазване на околната среда

Екология и опазване на околната 
среда
Медицинска химия

Педагогика на обучението по 
химия и опазване на околната среда

Педагогика на обучението по 
география и биология
Педагогика на обучението по 
биология и химия
Педагогика на обучението по 
биология и физика

Физика и 
астрономия

Биология и 
здравно 
образование
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Растителна защита
Медицинска физика и 
радиоекология
Астрономия и метеорология
Растителна защита (за ОКС "проф. 
бакалавър")
Медицинска химия

Педагогика на обучението по 
химия и опазване на околната среда

Медицинска физика и 
радиоекология
Астрономия и метеорология
Педагогика на обучението по 
биология и химия
Екология и опазване на околната 
среда
Педагогика на обучението по 
биология и физика
Педагогика на обучението по 
география и биология
Растителна защита
Растителна защита (за ОКС "проф. 
бакалавър")
Педагогика
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Предучилищна педагогика
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Специална педагогика
Социална педагогика
Социални дейности
Педагогика на обучението по 
техника и технологии
Начална училищна педагогика и 
информационни технологии (за 
ОКС "проф. бакалавър")
Начална училищна педагогика и 
английски език (за ОКС "проф. 
бакалавър")
Предучилищна педагогика и 
английски език (за ОКС "проф. 
бакалавър")

Философия

Химия и 
опазване на 
околната среда
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Земеделска техника и технологии
Машинно инженерство
Климатизация, хидравлика и 
газификация
Аграрно инженерство

Мениджмънт и сервиз на техниката

Механотехника и мехатроника

Информацинни и комуникационни 
технолигии                         
Информацинни и комуникационни 
технолигии (на английски език)

Мениджмънт на качеството и 
метрология
Индустриално инженерство
Материалознание и технологии
Електроенергетика и 
електрообзавеждане
Електроника
Електроинженерство

Компютърни системи и технологии

Технология и логистика на водния 
транспорт
Телекомуникационни системи
Компютърно управление и 
автоматизаци 

Транспортна техника и технологии

Автомобилно инженерство
Технология и управление на 
транспорта
Екология и ТООС
Растениевъдство
Биотехнологии
Технология на храните
Химични технологии
Маркетинг
Икономика
Бизнес мениджмънт
Публична администрация
Индустриален мениджмънт
Международни икономически 
отношения

МатематикаРусенски 
университет 
„Ангел Кънчев” - 
Русе
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Компютърни науки
Информатика и информационни 
технологии в бизнеса
Педагогика на обучението по 
математика и информатика
Финсова математика
Педагогика на обучението по 
физика и информатика

Строително инженерство

Специалността е в проце-дура 
за акредитация. Документи за 
нея ще бъдат приемани при 
получаване на положителна 
оценка от НАОА.

Маркетинг
Икономика
Бизнес мениджмънт
Публична администрация
Индустриален мениджмънт
Международни икономически 
отношения
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Социални дейности
Социална педагогика
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Български език и история
Педагогика на обучението по 
български език и чужд език
Земеделска техника и технологии
Климатизация, хидравлика и 
газификация
Аграрно инженерство

Мениджмънт и сервиз на техниката

Машинно инженерство
Механотехника и мехатроника
Мениджмънт на качеството и 
метрология
Индустриално инженерство
Материалознание и технологии
Електроенергетика и 
електрообзавеждане
Електроника

Български език и 
литература
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Електроинженерство

Компютърни системи и технологии

Телекомуникационни системи
Информационни и 
комуникационни технологии             
Информационни и 
комуникационни технологии (на 
английски език)
Компютърно управление и 
автоматизация 

Транспортна техника и технологии

Автомобилно инженерство
Технология и логистика на водния 
транспорт
Технология и управление на 
транспорта
Растениевъдство
Биотехнологии
Технология на храните
Химични технологии
Компютърни науки
Информатика и информационни 
технологии в бизнеса
Педагогика на обучението по 
математика и информатика
Педагогика на обучението по 
физика и информатика
Маркетинг
Икономика
Бизнес мениджмънт
Публична администрация
Индустриален мениджмънт
Международни икономически 
отношения
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Социална педагогика
Социални дейности
Български език и история
Маркетинг
Икономика
Бизнес мениджмънт
Публична администрация

История и 
цивилизация

География и 
икономика
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Индустриален мениджмънт
Международни икономически 
отношения
Екология и ТООС
Биотехнологии
Растениевъдство
Технология на храните
Химични технологии
Екология и ТООС
Биотехнологии
Технология на храните
Химични технологии
Кинезитерапия
Ерготерапия
Растениевъдство
Социални дейности
Европеистика и многостепенно 
управление

Информацинни и комуникационни 
технолигии (на английски език)

Европеистика и глобалистика (на 
англ. език)
Международни икономически 
отношения
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Педагогика на обучението по 
български език и чужд език
Международни икономически 
отношения
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Педагогика на обучението по 
български език и чужд език
Европеистика и многостепенно 
управление
Международни икономически 
отношения
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Социални дейности
Социална педагогика
Предучилищна и начална 
училищна педагогика

Английски език

Химия и 
опазване на 
околната среда

Френски език

Български език

Биология и 
здравно 
образование

Немски език

Тракийски 
университет – 
Стара Загора
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Начална училищна педагогика с 
чужд език
Специална педагогика
Аграрна икономика
Регионална икономика
Бизнесикономика
Зооинженерство
Агрономство
Екология и опазване на околната 
среда 
Рибовъдство и аквакултури
Аграрно инженерство
Електротехника

Дизайн, технологии и мениджмънт 
на модната индустрия

Автотранспортна и земеделска 
техника

Автоматика и компютърни системи

Топло- и газоснабдяване
Технология на храните
Гериатрични грижи
Екология и опазване на околната 
среда
Аграрна икономика
Регионална икономика
Бизнесикономика
Аграрно инженерство

Дизайн, технологии и мениджмънт 
на модната индустрия

Автотранспортна и земеделска 
техника

Автоматика и компютърни системи

Топло- и газоснабдяване
Електротехника
Технология на храните
Ветеринарна медицина Медицина
Социални дейности
Зооинженерство
Агрономство
Екология и опазване на околната 
среда

Математика

Биология
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Рибовъдство и аквакултури
Аграрно инженерство
Медицинска сестра
Акушерка
Рехабилитатор
Медицински лаборант
Гериатрични грижи
Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия
Аграрна икономика
Регионална икономика
Бизнесикономика
Екология и опазване на околната 
среда
Технология на храните

Дизайн, технологии и мениджмънт 
на модната индустрия

Автотранспортна и земеделска 
техника

Автоматика и компютърни системи

Електротехника
Топло- и газоснабдяване
Органични химични технологии

Неорганични химични технологии

Технология на материалите и 
материалознание
Химия
Химично инженерство

Математика или 
Български език Компютърни системи и технологии

Математика или 
физика или 
Български език

Електроника

Математика или 
Биология, или 
Български език

Екология и опазване на околната 
среда

Химия или 
Биология или 
Български език

Биотехнологии

Физика

Медицина

География 

Университет 
„Проф. д-р Асен 
Златаров” - 
Бургас

Химия или 
Математика, или 
Български език и 
литература

Химия
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Стопанско управление

Маркетинг

Математика или 
Български език, 
или История, 
или География, 
или Химия

Индустриален мениджмънт

1.Чужд език
2. Математика 
или Български 
език, или 
География

Предучилищна педагогика и чужд 
език
Начална училищна педагогика и 
чужд език
Предучилищна и начална 
училищна педагогика
Социална педагогика
Българска филология

Български език и 
литература или 
История на 
България

Български език и история

Медицинска сестра
Рехабилитатор
Помощник фармацевт

Компютърни системи и технологии

Електроника
Електротехника
Машиностроене и уредостроене

Транспортна техника и технологии

Организация и управление на 
туристическото обслужване

Организация и управление на 
хотела и ресторанта

Български език и литература, 
География, Чужд език

Туризъм

Математика или 
Български език, 
или История, 
или География

Чужд език по 
избор или 
Български език

Биология

Български език и 
литература

Математика или 
Физика, или 
Български език и 
литература
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Университет за 
национално и 
световно 
стопанство

Български език и 
литература

УНСС София                     
Професионално направление 
Обществени комуникации и 
информационни науки - спец. 
Медии и журналистика 

Български език и 
литература 
Математика,  
История и 
цивилизация, 
География и 
икономика

Професионално направление 
Икономика, поднаправление 
Финанси, счетоведство и контрол 
със специалност Финанси, 
счетоводство и контрол                      
Професионално направление 
Администрация и управление със 
специалност   Регионално развитие 
в Регионален център за 
дистанционно обучение - Пловдив 

Български език и 
литература 
Математика,  
История и 
цивилизация, 
География и 
икономика

Професионално направление 
Икономика, поднаправление 
Икономика, обществои човешки 
ресурси със спец. Икономика, 
поднаправление Финанси, 
счетоведство и контрол със 
специалност Счетоводство и 
контрол                              
Професионално направление 
Администрация и управление със 
специалност  Бизнес 
администрация в Регионален 
център за дистанционно обучение - 
Хасково             
Финанси
Застраховане и социално дело
Приложна макроикономика
Счетоводство и контрол
Стопански и финансов контрол
Статистика и иконометрия
Маркетинг

Стратегическо и бизнес планиране

Международни икономически 
отношения
Бизнес информатика
Стопанско управление
Индустриална бизнес икономика
Аграрна икономика

Всички 
държавни 
зрелостни 
изпити

Стопанска 
академия 
„Димитър Ценов” 
гр. Свищов
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Икономика на търговията
Публична администрация
Екомениджмънт
Икономика на туризма
Счетоводство и контрол
Финанси
Икономика на търговията
Икономика на строителството
Икономика на недвижимата 
собственост
Индустриален бизнес и 
предприемачество
Аграрен бизнес
Стокознание
Статистика и иконометрия
Маркетинг
Мениджмънт
Логистика
Бизнес икономика
Бизнес инфомационни системи
Информатика
Международен бизнес
Международен туризъм
Международни икономически 
отношения 
Публична администрация

Туризъм
Строителство на сгради и 
съоръжения
Транспортно строителство
Водоснабдяване и канализация
Хидротехническо строителство

Хидромелиоративно строителство

Геодезия

Устройство и управление на земи и 
имоти

Английски език 
– не по-ниска от 
добър (4,00)

Строителство на сгради и 
съоръжения – англоезично 
обучение

На кандидатите да се признава 
"ДА" - издържал

География и 
икономика и 
Български език и 
литература

Урбанизъм  (задължителен 
конкурсен изпит по 
математика)

ДЗИ участва с коефициент 2,5 
при балообразуването. 
Кандиатите могат да се явят 
на изпит по математика в 
УАСГ, като в 
балообразуването участва по-
голямото число от ДЗИ х 2,5 
или изпита х 3

Бългаски език и 
литература;       
Математика; 
Чужде език 
(английски, 
френски, 
немски, руски, 
испански, 
италиански); 
Философски 
цикъл;           
История и 
цивилизация; 
География и 
икономика; 
Физика и 
астрономия; 
Биология; 
Химия 

Математика 
Физика   
Български език и 
литература      
(Ако кандидат-
ът има поло-
жени и двата 
ДЗИ в бало-
образуването 
участва по-
високата оценка)

Университет по 
архитектура, 
строителство и 
геодезия

Икономически 
университет - 
Варна
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Математика
 Архитектура,                  
Урбанизъм                                     и 
всички инженерни специалности, 
за които кандидатите нямат ДЗИ 
(от 2008 до 2013г.), както и за 
дипломираните преди 2008 г.

Математика Всички специалности без  
Инженерен дизайн                              

Физика Всички специалности без 
Инженерен дизайн, Стопанско 
управление и Публична 
администрация
Публична администрация
Стопанско управление
Машиностроителна техника и 
технологии
Компютъризирани технологии в 
машиностроенето

Транспортна техника и технологии

Топлотехника
Корабостроене и морска техника
Електрообзавеждане на кораба   (за 
ОКС "магистър" след средно 
образование)
Корабни машини и механизми        
(за ОКС "магистър" след средно 
образование)
Електротехника
Електроенергетика 
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане
Електроника

Автоматика, информационни и 
управляващи компютърни системи 

Компютърни системи и технологии

Телекомуникации и молилни 
технологии

Индустриален дизайн

Технически 
университет – 
София

Технически 
университет - 
Варна

Български език и 
литература

Всички специалности без 
Математика и Инженерен дизайн      

Български език и 
литература, 
Математика, 
Физика и 
астрономия

 География
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Корабоводене (за ОКС "магистър 
след средно образование)

Експлоатация на флота и 
пристанищата
Техника и технологии за опазване 
на морето и околната среда
Възобновяеми енергийни 
източници 
Роботика и мехатроника
Софтуерни интернет технологии
Технологично предприемачество и 
иновации
Индустриален мениджмънт
Защита на населението при 
бедствия и аварии 
Съоръжения и инсталации в 
химическа, нефтена и газова 
промишленост
Техника и технологии в дизайна (за 
ОКС "проф. бакалавър")
Земеделска техника и технологии 
(за ОКС "проф. бакалавър")
Битова електроника                          
(за ОКС "проф. бакалавър")
Медицинска електронна техника  
(за ОКС "проф. бакалавър")
Индустриална и сградна 
автоматика                                      
(за ОКС "проф. бакалавър")
Ремонт и експлоатация на 
транспортна техника                     (за 
ОКС "проф. бакалавър")

Транспортна техника и технологии  
(за ОКС "проф. бакалавър")

Биология и 
здравно образо-
вание, 
Математика, 
Физика, 
Български език и 
литература

Агрономство

Автоматика, информационна и 
управляваща техника

Технически 
университет - 

Математика,   
Български език и 
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Електроснабдяване и 
електрообзавеждане
Електроника
Икономика на търговията
Индустриален мениджмънт

Компютърни системи и технологии

Компютърни технологии в 
машиностроенето
Мехатроника

Мобилни и сателитни комуникации

Публична администрация
Социални дейности
Стопанско управление
Дизайн, техника и технологии в 
текстила

Компютърен дизайн в индустрията

Техника и технологии за опазване 
на околната среда
Технология на материалите и 
мениджмънт
Отоплителна, вентилационна, 
климатична и газова техника
Автоматика, информационна и 
управляваща техника
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане
Електроника
Индустриален мениджмънт

Компютърни системи и технологии

Компютърни технологии в 
машиностроенето
Мехатроника
Дизайн, техника и технологии в 
текстила
Техника и технологии за опазване 
на околната среда

Мобилни и сателитни комуникации

Компютърен дизайн в индустрията

Габрово

Физика и 
астрономия

литература, 
География и 
икономика
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Технология на материалите и 
мениджмънт
Отоплителна, вентилационна, 
климатична и газова техника
Икономика на търговията
Публична администрация
Социални дейности
Стопанско управление
Технология на полиграфията
Целулоза, хартия и опаковки
Фин органичен синтез
Природни и алтернативни горива
Полимерно инженерство
Технологичен дизайн на текстила и 
кожите
Технология на стъклото, 
керамиката и свързващите 
вещества

Неорганични химични технологии

Електрохимични технологии и 
защита от корозия
Безопасност на производствата и 
защита при бедствия и аварии
Химично инженерство
Инженерна екология и опазване на 
околната среда
Биотехнологии
Инженерни материали и 
материалознание 
Металургия
Автоматика и информационни 
технологии
Индустриален мениджмънт
Химично инженерство (с 
преподаване на немски език)
Химично и биохимично 
инженерство (с преподаване на 
френски език)
Металургия (с преподаване на 
английски език)     
Металургия и мениджмънт 
Енергийна и екологична 
ефективност в металургията  

Химия и 
опазване на 
околната среда,  
Математика, 
Физика и 
астрономия,  
Български език и 
литература, 
Биология и 
здравно 
образование, 
Информатика и 
информационни 
технологии

История и 
цивилизация, 
Философски 
цикъл

Химико-
технологичен и 
металургичен 
университет
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

 Материали и мениджмънт 
Биоенергийни технологии и 
биопродукти
Биомедицинско инженерство

География и 
икономика

Индустриален мениджмънт 
Металургия и мениджмънт 
Енергийна и екологична 
ефективност в металургията 
Инженерна екология и опазване на 
околната среда                       
Материали и мениджмънт

Химия,                
Биология

Екология и опазване на околната 
среда                                    
Обогатяване и рециклиране на 
суровини                        
Биотехнология      

География Геология и проучване на 
минерални и енергийни ресурси       
Обогатяване и рециклиране на 
суровини                          
Разработване на полезни изкопаеми 
Сондиране и добив на нефт и газ 
Газова, горивна и пречиствателна 
техника                              
Управление на ресурси и 
производствени системи 
Компютърни технологии в 
инженерната дейност 
Хидроекология и инженерна 
геология                                
Приложна геофизика              
Екология и опазване на околната 
среда                                           
Геология и геоинформатика

Горско стопанство Горско стопанство
Технология на дървесината Технология на дървесината
Стопанско управление

Всички специалности                         

Минногеоложки 
университет „СВ. 
Иван Рилски” - 
София

Лесотехнически 
университет – 
София

Математика и 
информатика, 
Физика,      Чужд 
език, Български 
език и 
литература
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Екология и опазване на околната 
среда

Екология и опазване на 
околната среда

Инженерен дизайн (полага се и 
изпит по рисуване в две части)

Инженерен дизайн 

Ландшафтна архитектура (полага 
се и изпит по рисуване в две части)

Ландшафтна архитектура 

Алтернативен туризъм
Агрономство
Растителна защита
Агрономство Агрономство
Растителна защита Растителна защита
Екология и опазване на околната 
среда

Екология и опазване на 
околната среда

Горско стопанство
Технология на дървесината 
Инженерен дизайн (полага се и 
изпит по рисуване в две части)

Ландшафтна архитектура (полага 
се и изпит по рисуване в две части)

Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина
Стопанско управление Стопанско управление
Алтернативен туризъм Алтернативен туризъм
Горско стопанство
Технология на дървесината
Агрономство
Растителна защита
Екология и опазване на околната 
среда
Инженерен дизайн (полага се и 
изпит по рисуване в две части)

Ландшафтна архитектура (полага 
се и изпит по рисуване в две части)

Горско стопанство
Технология на дървесината
Агрономство
Растителна защита
Екология и опазване на околната 
среда
Инженерен дизайн (полага се и 
изпит по рисуване в две части)

Ландшафтна архитектура (полага 
се и изпит по рисуване в две части)

Биология              

Чужд език

Физика

Математика
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Горско стопанство
Технология на дървесината
Агрономство Агрономство
Растителна защита Растителна защита
Инженерен дизайн (полага се и 
изпит по рисуване в две части)

Ландшафтна архитектура (полага 
се и изпит по рисуване в две части)

Екология и опазване на околната 
среда

Екология и опазване на 
околната среда
Ветеринарна медицина

Стопанско управление
Алтернативен туризъм
Горско стопанство
Технология на дървесината
Агрономство
Растителна защита
Екология и опазване на околната 
среда
Инженерен дизайн (полага се и 
изпит по рисуване в две части)

Ландшафтна архитектура (полага 
се и изпит по рисуване в две части)

Биотехнологии
Технология на месото и млякото
Консервиране и хладилна 
технология
Технология на зърнените, 
фуражните, хлебните и 
сладкарските продукти
Технология на виното и пивото
Технология на тютюна и 
тютюневите изделия
Технология на мазнините, 
етеричните масла, парфюмерията и 
козметиката
Технология на захарта, захарните 
изделия, нишестето и нишестените 
хидролизати

Химия и микробиология на храните

Храни, хранене и диетика

Химия и 
опазване на 
околната среда

География

Химия   

Университет по 
хранителни 
технологии – 
Пловдив
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Анализ и контрол на хранителните 
продукти
Екологичен инженеринг в 
хранителната индустрия
Технология на ферментационните 
продукти
Туризъм
Кетъринг

Хотелиерство и ресторантьорство

Биология

Биотехнологии,                
Технология на месото и млякото, 
Консервиране и хладилна 
технология, технология на 
зърнените, фуражните, хлебните и 
сладкарските продукти, Технология 
на виното и пивото, Технология на 
тютюна и тютюневите изделия,         
Технология на мазнините, 
етеричните масла, парфюмерията и 
козметиката,                Технология 
на захарта, захарните изделия, 
нишестето и нишестените 
хидролизати,  Химия и 
микробиология на храните,                
Храни, хранене и диетика,  Анализ 
и контрол на хранителните 
продукти, Екологичен инженеринг 
в хранителната индустрия, 
Технология на ферментационните 
продукти.

Хранително машиностроене
Техника за хранителната и 
биотехнологичната индустрия
Автоматика, информационна и 
управляваща техника

Компютърни системи и технологии

Топлотехника
Биотехнологии
Технология на месото и млякото

Български език и 
литература 
Математика 
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Консервиране и хладилна 
технология
Технология на зърнените, 
фуражните, хлебните и 
сладкарските продукти
Технология на виното и пивото
Технология на тютюна и 
тютюневите изделия
Технология на мазнините, 
етеричните масла, парфюмерията и 
козметиката
Технология на захарта, захарните 
изделия, нишестето и нишестените 
хидролизати

Химия и микробиология на храните

Анализ и контрол на хранителните 
продукти
Туризъм
Кетъринг
Хотелиерство и ресторантьорство
Икономика на хранителната 
индустрия
Храни, хранене и диетика
Екологичен инженеринг в 
хранителната индустрия
Икономика на туристическата 
индустрия
Технология на ферментационните 
продукти
Индустриален мениджмънт

Физика, 
Информатика Хранително машиностроене, 

Техника за хранителната и 
биотехнологичната индустрия, 
Автоматика, информационна и 
управляваща техника, Компютърни 
системи и технологии,                       
Топлотехника

Туризъм
Кетъринг
Хотелиерство и ресторантьорство
Икономика на хранителната 
индустрия

География, Чужд 
език
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Икономика на туристическата 
индустрия
Индустриален мениджмънт

Френски език Технология на ферментационните 
продукти

Биология Агрономство ( Полевъдство )
Селекция и семепроизводство
Растителна биология
Агрономство (Декоративно 
градинарство) 
Агрономство ( Растителни 
биотехнологии )
Агрономство ( Лозаро-
градинарство)
Агрономство (Тропично и 
субтропично земеделие )
Зооинженество
Растителна защита
Агробизнес
Агролесовъдни системи и 
планинско земеделие
Екология и опазване на околната 
среда                                        
Биологично земеделие
Аграрна икономика

Управление на регионалното 
развитие

Математика или 
Биология

Аграрно инженерство            
Агрономство - хидромелиорации

1. Математика 
или География 
или Български 
език          
2.Чужд език 
(английски, 
немски, френ-
ски, руски по 
избор)

Аграрен туризъм

Медицина
Дентална медицина
Фармация
Трудова медицина и 
работоспособност

Български език  
или Математика 
или География

География или 
Биология

Медицински 
университет – 
София

Аграрен 
университет – 
Пловдив

Не

Химия
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Медицински рехабилитатор 
ерготерапевт
Медицинска сестра 
Акушерка 
и всички специалности в 
Медицински колеж – София и 
Филиал - Враца 
Всички специалности в МУ - 
София,
Медицински колеж – София и

Филиал - Враца
Медицински 
университет - 
Варна 

Биология         
Химия

Медицина                                    
Дентална медицина                    
Фармация

Български език и 
литература, 
Биология              

Медицинска сестра                
Акушерка                                    
Помощник-фармацевт  
Зъботехник                     
Инспектор обществено здраве  
Медицински лаборант  
Рентгенов лаборант 
Рехабилитатор                     
Здравен мениджмънт    
(бакалавър)                     
Медицински козметик          
Медицински оптик                     

Медицински 
университет – 
Плевен

Химия Медицина

Опазване и контрол на 
общественото здраве
Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия
Медицнска сестра
Акушерка
Помощник фармацевт
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
Социални дейности

Химия, 
Биология няма

Медицина                                    
Дентална медицина                    
Фармация

Медицински 
университет – 
Пловдив

Български език

Медицина                                    Биология              

Не

Не

Биология
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Български език и 
литература, 
Биология,         
Химия                   

няма

Помощник-фармацевт

няма

Биология и 
здравно 
образование

Кинезитерапия

Чужд език Спортен мениджмънт      
Спортна анимация

Физическо възпитание 
Кинезитерапия
Спорт

Национална 
академия за 
театрално и 
филмово изкуство 
„Кръстьо 
Сарафов” – София

Национална 
художествена 
академия - София

Национална 
музикална 
академия „Проф. 
Панчо 
Владигеров”
Академия за 
музикално, 
танцово и 
изобразително 
изкуство - 
Пловдив

ДЗИ за 
придобиване на 
професионална 
квалификация

Педагогика на обучението по 
музика

Национална 
спортна академия -
София

Поради специфични изисквания за прием висшето училище не заменя конкурсните 
изпити с оценки от ДЗИ

Български език и 
литература

 ДЗИ заменя конкурсните изпити само на кандидати, завършили национални 
музикални училища със специалност "Музика" и средни училища с профил 

"Музика"

Поради специфични изисквания за прием висшето училище не заменя конкурсните 
изпити с оценки от ДЗИ

Поради специфични изисквания за прием висшето училище не заменя конкурсните 
изпити с оценки от ДЗИ

Биология, 
Български език и 
литература

Медицинска сестра          
Акушерка                    
Рехабилитатор         
Медицински лаборант 
Рентгенов лаборант     
Зъботехник                   
Инспектор по обществено 
здраве
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Финанси Право 
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Бизнес администрация
Международни икономически 
отношения

Икономика и маркетинг на туризма

Публична администрация
Връзки с обществеността
Журналистика

Социални дейности и консултиране

Обществени комуникации и 
социална психология
Психология

Информатика и компютърни науки

Софтуерно инженерство
Приложна информатика и 
мултимедия

Компютърни системи и технологии

Комуникации и електронизация за 
възобновяеми енергийни 
източници
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане
Комуникационна техника и 
компютърни мрежи
Мода и мениджмънт в модата Право 

Сценични изкуства и мениджмънт

Хореография
Публична администрация и 
мениджмънт
Международни икономически 
отношения
Бизнес администрация и 
мениджмънт
Финанси и счетоводство

Защита на националната сигурност

Варненски 
свободен 
университет 
„Черноризец 
Храбър”

Бургаски свободен 
университет

Български език и 
литература, 
История и 
цивилизация,  
Чужд език 
(руски, немски, 
испански, 
френски, 
италиански, 
английски), 
Философски 
цикъл,    
География и 
икономика

Български език и 
история, 
Български език и 
литература, 
Чужд език,   
Математика,       
История и 
цивилизация,  
География и 
икономика,      
Физика и 
астрономия

54/65



Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Противодействие на престъпността 
и опазване на обществения ред 

Експедиционен туризъм
Хотелиерство и ресторантьорство

Психология                        
Психология и консултиране            
Международни отношения и право  

икономика 

Математика

Психология                        
Психология и консултиране            
Международни отношения и право  
Бизнесадминистрация и 
мениджмънт                            
Публична администрация и 
мениджмънт                       
Международни икономически 
отношения                         
Хотелиерство и ресторантьорство     
Финанси и счетоводство          
Експедиционен туризъм                    
Информатика и компютърни науки  
Строителство на сгради и 
съоръжения                                    
Пожарна безопастност и защита на 
населението                                
Защита на националната сигурност  
Противодействие на престъпността 
и опазване на обществения ред          
Архитектура                                         
Дизайн
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Биология и 
здравно 
образование Психология                        

Психология и консултиране            
Международни отношения и право  
Бизнесадминистрация и 
мениджмънт                            
Публична администрация и 
мениджмънт                       
Международни икономически 
отношения                         
Хотелиерство и ресторантьорство    
Финанси и счетоводство          
Експедиционен туризъм                     
Строителство на сгради и 
съоръжения                                    
Пожарна безопастност и защита на 
населението                                
Защита на националната сигурност  
Противодействие на престъпността 
и опазване на обществения ред         
Сценични изкуства и мениджмънт   
Хореография                              
Мода и мениджмънт в модата

Физика и 
астрономия 
Химия и 
опазване на 
околната среда    

Психология                        
Психология и консултиране            
Международни отношения и право  
Бизнесадминистрация и 
мениджмънт                            
Публична администрация и
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Американски 
университет в 
България - 
Благоевград

Защита на населението от бедствия, 
аварии и катастрофи
Стопанска логистика
Комуникационна техника и 
технологии

Компютърни системи и технологии

Индустриален мениджмънт
Логистика на сигурността
Автоматика, информационна и 
управляваща техника
Електроника

Управление на ресурси и 
технологии - автомобилна техника

Национален 
военен 
университет 
„Васил Левски” – 
Велико Търново

Административна и 
информационна сигурност

Публична администрация и 
мениджмънт                       
Международни икономически 
отношения                         
Хотелиерство и ресторантьорство     
Финанси и счетоводство          
Експедиционен туризъм                     
Строителство на сгради и 
съоръжения                                    
Пожарна безопастност и защита на 
населението                                
Защита на националната сигурност  
Противодействие на престъпността 
и опазване на обществения ред          
Дизайн                               Сценични 
изкуства и мениджмънт                      
Хореография                              
Мода и мениджмънт в модата

Поради специфични изисквания за прием висшето училище не заменя конкурсните 
изпити с оценки от ДЗИ. Като задължителни условия за прием се изискват 
международните стандартни изпити SAT и TOEFL. Изпълнението на всички 
изиквания за завършено средно образование, както и общ успех от дипломата за 
средно образование 5, 00 или по-висок, са задължително условие за допускане до 
конкурс за прием в АУБ.
Математика, 
История и 
цивилизация, 
География 
икономика
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Управление на ресурси и 
технологии - въоръжение и бойни 
припаси
Компютърни технологии за 
проектиране

Авиационна техника и технологии

Организация и управление на 
военните формирования на 
тактическо ниво 
Национална и регионална 
сигурност

Български език и Стопанска логистика

Логистика на сигурността

Автоматика, информационна 
и управляваща техника

Електроника
Комуникационна техника и 
технологии
Компютърни системи и 
технологии
Компютърни технологии за 
проектиране 
Авиационна техника и 
технологии
Индустриален мениджмънт
Управление на ресурси и 
технологии - автомобилна 
техника 
Управление на ресурси и 
технологии - въоръжение и 
бойни припаси
Национална и регионална 
сигурност 
Защита на населението от 
бедствия, аварии и катастрофи

Административна и 
информационна сигурност
Организация и управление на 
военните формирования на 
тактическо ниво
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Висше 
военноморско 
училище „Никола 
Йонков 
Вапцаров” - Варна

Математика,        
Физика и 
астрономия 

Корабоводене, Експлоатация 
на флота и пристанищата, 
Информационни и 
комуникационни технологии в 
морската индустрия, Корабни 
машини и механизми, 
Електрообзавеждане на 
кораба,  Океанско 
инженерство, Корабоплаване

Бългаски език и 
литература 

Организация и управление на 
военни формирования на 
тактическо ниво - всички 
специализации,       
Корабоводене,                      
Експлоатация на флота и 
пристанищата,    
Информационни и 
комуникационни технологии в 
морската индустрия, Корабни 
машини и механизми, 
Електрообзавеждане на 
кораба, Океанско 
инженерство, Мениджмънт на 
водния транспорт, 
Корабоплаване

География и 
икономика, 
Математика, 
Физика и 
астрономия, 
Философия, 
История 
ицивилизация, 
Биология и 
здравно 
образование,  
Химия и 
опазване на 
околната среда,   
Чужд език

Мениджмънт на водния 
транспорт

59/65



Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Физика и 
астрономия

Организация и управление на 
военни формирования на 
тактическо ниво - всички 
специализации

Математика Организация и управление на 
военни формирования на 
тактическо ниво - всички 
специализации

Математика 
Архитектура

Математика или 
Български език и 
литература

Строителство на сгради и 
съоръжения, Строителство и 
архитектура на сгради и 
съоръжения         
Железопътна техника
Технология и управление на 
транспорта
Индустриален мениджмънт
Транспортно строителство
Комуникационна и осигурителна 
техника
Инженерна логистика и строителна 
техника
Автомобилна техника
Управление на технически системи 
за екология и логистика
Корабна механика
Корабоплаване
Електроенергетика и 
електрообзавеждане
Счетоводство и анализ в 
транспорта
Икономика на транспорта

Математика,   
Физика и 
астрономия

Висше 
транспортно 
училище „Тодор 
Каблешков” - 
София

Висше строително 
училище „Любен 
Каравелов” - 
София
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Български език и 
литература Железопътна техника      

Индустриален мениджмънт 
Транспортно строителство      
Технология и управление на 
транспорта                    
Комуникационна и осигурителна 
техника                                   
Инженерна логистика и строителна 
техника           Автомобилна 
техника Електроенергетика и 
електрообзавеждане              
Управление на технически системи 
за екология и логистика Икономика 
на транспорта Счетоводство и 
анализ в транспорта 

География и 
икономика

Икономика на транспорта 
Счетоводство и анализ в 
транспорта 

Български език и 
литература 
История 

Корпоративна сигурност - за ОКС 
"бакалавър"                           
Публична администрация - за ОКС 
"бакалавър"

Противодействие на 
престъпността и опазване на 
обществения ред - за ОКС 
"бакалавър"                              
Гранична полиция - за ОКС 
"бакалавър"

Математика    
Химия       
Физика

Пожарна и аварийна 
безопасност - за ОКС 
"бакалавър" 

Военна академия 
„Г.С. Раковски”

Библиотекознание и библиография

Библиотечен и информационен 
мениджмънт
Печатни комуникации
Информационни фондове на 
културно–историческото 
наследство
Архивистика и документалистика
Национална сигурност

Обществени политики и практики

Български език и 
литература

Академия на МВР 
- София

Университет по 
библиотекознание 
и информационни 
технологии - 
София

Поради специфични изисквания за прием висшето училище не заменя конкурсните 
изпити с оценки от ДЗИ.  Изисква се завършено висше образование на ОКС, не по-

ниско от "бакалавър".
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Комуникации и информиране
Информационни ресурси на 
туризма                                     
Национална сигурност и 
културно–историческото 
наследство

Библиотекознание и библиография

Комуникации и информиране
Библиотечен и информационен 
мениджмънт
Печатни комуникации

Обществени политики и практики

Информационни ресурси на 
туризма

История и 
цивилизация

Информационни фондове на 
културно – историческото 
наследство                        
Национална сигурност и 
културно–историческото 
наследство                      
Архивистика и документалистика 
Национална сигурност
Информационни технологии
Информационно брокерство
Информационна сигурност
Компютърни науки 
Информиционни технолигии в 
съдебната администрация
Телекомуникационни технологии

Телекомуникационна информатика, 

Безжични комуникации и 
разпръскване
Телекомуникационни мрежи

География и 
икономика

Чужд език

Колеж по 
телекомуникации 
и пощи – София

Математика 

Мениджмънт и информационни 
технологии в телекомуникациите и 
пощите  

Математика
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Физика,    
Български език и 
литература

Телекомуникационни 
технологии,  
Телекомуникационна 
информатика,                 
Безжични комуникации и 
разпръскване, 
Телекомуникационни мрежи,   
Мениджмънт и 
информационни технологии в 
телекомуникациите и пощите

Аграрна икономика
Икономика на туризма
Стопанско управление
Управление на агробизнеса
Управление на информационните 
системи
Финанси

Математика
История и 
цивилизация
География и 
икономика
Химия и 
опазване на 
околната среда
Биология и 
здравно 
образование
Икономика
Информатика
Английски език
Немски език
Френски език 
Руски език

Аграрна икономика               
Икономика на туризма  
Стопанско управление 
Управление на агробизнеса   

Английски език

Български език и 
литература

Международен 
Колеж – Албена

Висше училище 
по агробизнес и 
развитие на 
регионите -
Пловдив

Хотелски мениджмънт (обучение 
на английски език)                    
Международен бизнес и 
мениджмънт  (обучение на 
английски език)                            
Бизнес администрация (обучение 
на английски език)                           
Бизнес информационни системи 
(обучение на английски език)          
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Испански език
Италиански език

Български език и 
литература 
Математика 
География и 
икономика

Счетоводство и контрол    
Маркетинг        
Бизнесадминистрация   
Мениджмънт на туристически 
услуги 

Чужд език Мениджмънт на туристически 
услуги

Театрален колеж 
„Любен Гройс” 
София
Висше училище 
по застраховане и 
финанси  - София

Бизнес  администрация
Международни икономически 
отношения

Международни икономически 
отношения

Счетоводство и контрол Счетоводство и контрол
Маркетинг и комуникации Маркетинг и комуникации

Туризъм Туризъм

Бизнесадминистрация
Организация и управление на 
туристическото обслужване
Организация и управление на 
хотели и ресторанти

Колеж по 
икономика и 
администрация – 
Пловдив

Български език и 
литература,  
Чужд език, 
Математика, 
История и 
цивилизация, 
География и 
икономика

За всички специалности

За всички бакалавърски програми и за магистърските програми по "Право" и 
"Архитектура" оценките от ДЗИ са балообразуващ компонент, който има различна 
тежест при образуване на състезателния бал за отделните специалности. Подробно 
описание  на структурата на балообразуването за всички програми е публикувано на 
сайта на НБУ и в кандидат-студентския справочник.  В НБУ няма програма само с 
прием по ДЗИ.                                                           

Бизнес администрация

Поради специфични изисквания за прием висшето училище не заменя конкурсните 
изпити с оценки от ДЗИ 

Управление на 
информационните системи 
Финанси                                      

Поради специфични изисквания за прием висшето училище не заменя конкурсните 
изпити с оценки от ДЗИ. Приемът се осъществява  въз основа на оценките на 

кандидат-студентите от конкурсен изпит или есе.

География и 
икономика
Чужд език,
История и 
цивилизация,
Математика

Български език и 
литература  
Втори 
задължителен 
държавен изпит, 
избран от 
ученика

Нов български 
университет

Колеж по туризъм -
Благоевград

Европейски колеж 
по икономика и 
управление – 
Пловдив

Международно 
висше бизнес 
училище – 
Ботевград
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Висше училище Държавен 
зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от 
ДЗИ  заменя оценката от  конкурсен 

изпит

Специалност, при която ДЗИ не 
заменя конкурсния изпит, но 
участва в балообразуването

Колеж по 
мениджмънт, 
търговия и 
маркетинг София

Оценката от 
ДЗИ участва в 
общия бал 
заедно с 
получените 
точки от 
приемен тест и 
оценка от 
проведено 
интервю. 

Няма такава специалност

                            
Маркетинг 

Европейски 
политехнически 
университет -
Перник

Математика Когато обявените места за прием на студенти са неограничени или 
повече от кандидатите, студентите се приемат без конкурс, но 
трябва да отговарят на следните прагови критерии:                             
1.Среден успех от дипломата за завършено средно образование най-
малко "добър" (С)                                                                                      
 2. Успех по математика от ДЗИ, когато е положен такъв, или 
средна оценка по математика от дипломата, когато матурата не е 
задължителна - най-малко "добър 4" (С).
3. Знание на английски език на равнището на TOEFL (минимум 70 
точки), SAT, ACT, IELTS (минимум 5,5).                                              
4.Когато кандидатът няма документ, че отговаря на изискванията 
по математика или английски език, той може да се яви на приемен 
изпит в ЕПУ по реда на Правилника, за да докаже, че има 
еквивалентна подготовка.      
При провеждане на конкурс максималният бал (24) се образува от:  
1. Удвоеният успех от дипломата за средно образование.       
2. Оценката по математика от ДЗИ или от приложението
 към дипломата (за тези, които не се се държали ДЗИ по математика
или оценката от изпита, ако кандидатът се е явил на такъв.   
3. Оценката по чужд език от дипломата за средно образование 
или от изпита, ако кандидатът се е явил на такъв.              
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