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Приложение № 1 
 

БАЛООБРАЗУВАНЕ 

по факултети, специалности и форми на обучение 

ЛЕГЕНДА: 

Р – редовно обучение; З – задочно обучение; 

КСИ – кандидатстудентски изпит; И1, И2, И3 – изпити; 

ДЗИ, ДЗИ1, ДЗИ2 – държавни зрелостни изпити, положени след 2008 г.; 

О1, О2, О3 – оценки от дипломата за средно образование; 

СО – среден успех от дипломата за средно образование; 

МИ – Международни изпити по английски, френски, немски, испански и 

италиански език, които се признават в университета за КСИ по приравнителна 

скала за съответния език, обявена в справочника; 

ОС – олимпиади, организирани от МОН, или национални и регионални 

състезания, признавани от съответния факултет. 

Забележка: Оценки от ДЗИ, оценки от диплома за средно образование и 

среден успех се признават и от легализирани от МОМН дипломи за средно 

образование, издадени в други държави. 

ОКС 
Факултет / специалност 

и форма на обучение 
Бал 

КСИ, ДЗИ и оценки от дипломата за средно 
образование, участващи в балообразуването 

1 2 3 4 

Филологически факултет 

Бакалавър 
 Българска филология 

(Р, З) 
6 x И1 

И1: КСИ (Български език) или  
  ДЗИ (Български език и литература) или 
 ОС (Български език и литература) 

Магистър 

 Славянска  
филология (Р) 
(Чешки език, Полски 
език, Сръбски и 
хърватски език) 

6 x И1 

И1: КСИ (Български език или Английски език, 
или Немски език, или Френски език) или  

 ДЗИ (Български език и литература или 
Английски език, или Немски език, или 
Френски език) или 

 ОС (Български език и литература) 

Бакалавър 

 Английска  
филология (Р) 

 Български език и 
английски език (Р) 

 Лингвистика с ИТ 
(английски и немски) (Р) 

 Лингвистика с ИТ 
(английски и френски) 
(Р) 

 Лингвистика с ИТ 
(английски и испански) 
(Р) 

 Приложна лингвистика 
(англ. с испански  
език) (Р) 

6 x И1 

И1: КСИ (Английски език) или  
 ДЗИ (Английски език), или  
 МИ (Английски език), или 
 ОС (Английски език) или 
 СО (среден успех от легализирана 

диплома за средно образование от Англия 
или САЩ) 
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 Приложна лингвистика 
(англ. с немски език) (Р) 

 Приложна лингвистика 
(англ. с китайски  
език) (Р) 

 Приложна лингвистика 
(англ. с италиански 
език) (Р) 

 Приложна лингвистика 
(англ. с корейски език) 
(Р) 

 Приложна лингвистика 
(англ. с иврит език) (Р) 

 Лингвистика с маркетинг  
(Р) 

 Лингвистика с бизнес 
администрация (Р) 

Бакалавър 
 Руска филология (Р, З) 
 Български език и руски 

език (Р, З) 

6 x ДЗИ1 
или  

3xИ1 + 3xО1 

ДЗИ1: ДЗИ (Руски език) 
И1: КСИ (Български език) или  
 ДЗИ (Български език и литература) или 
 ОС (Български език и литература или 

Руски език) 
О1: Руски език или Английски език, или 

Френски език или Немски език 

Бакалавър 

 Френска филология (Р) 
 Приложна лингвистика 

(фр. език с испански 
език) (Р) 

 Приложна лингвистика 
(фр. език с англ.  
език) (Р) 

6 x И1 

И1: КСИ (Френски език) или  
 ДЗИ (Френски език), или  
 МИ (Френски език) 
 ОС (Френски език) 

Бакалавър 

 Приложна лингвистика 
(немски език с исп.  
език) (Р) 

 Приложна лингвистика 
(нем. език с китайски 
език) (Р) 

6 x И1 

И1: КСИ (Немски език) или  
 ДЗИ (Немски език), или  
 МИ (Немски език) или 
 ОС (Немски език) 

Бакалавър 
 Български език и 

испански език (Р) 
6 x И1 

И1: КСИ (Испански език) или  
 ДЗИ (Испански език), или  
 МИ (Испански език) 
 ОС (Испански език) 

Бакалавър 
 Български език и 

италиански език (Р) 
6 x И1 

И1: КСИ (Български език ) или  
 ДЗИ (Италиански език или Български език 

и литература), или  
 МИ (Италиански език) 
 ОС (Български език и литература или 

Испански език) 

Бакалавър 
 
Магистър 

 Български език и ново-
гръцки език (Р) 

 Балканистика (Р) 
6 x И1 

И1: КСИ (Новогръцки език или Английски език, 
или Немски език, или Френски език, или 
Български език) или  

 ДЗИ (Български език и литература или 
Английски език, или   
Немски език, или Френски език, или Ново-
гръцки език), или  

 МИ (Английски език или Немски език, или 
Френски език), или 
ОС (Български език и литература) 

Бакалавър 
 Български език и турски 

език (Р) 
6 x И1 

И1: КСИ (Английски език или Немски език, или 
Френски език, или Български език) или  
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 Български език и 
корейски език (Р) 

 Български език и иврит 
(Р) 

 ДЗИ (Английски език или Немски език, или 
Френски език, или Български език и 
литература), или  

 МИ (Английски език или Немски език, или 
Френски език), или 
ОС (Български език и литература) 

Бакалавър 
 Български език и  

китайски език (Р) 
6 x И1 

И1: КСИ (Английски език или Немски език, или 
Френски език, или Български език) или  

 ДЗИ (Английски език или Немски език, или 
Френски език, или Български език и 
литература), или  

 МИ (Английски език или Немски език, или 
Френски език), или приравнена оценка1 от 
удостоверението за издържан HSK, или 
ОС (Български език и литература) 

Бакалавър 
 Български език и 

история (Р, З) 
6 x И1 

И1:  КСИ (Български език или История на 
България) или  

 ДЗИ (Български език и литература или 
История и цивилизация), или 
ОС (Български език и литература) 

 

 

 

 

                                                           

1 Удостоверението за издържан HSK от Ниво ІV приравнява получените точки по следната скала: 120 – 3,00; 125 – 3,30; 
130 – 3,50; 135 – 3,80; 140 – 4,00; 145 – 4,30; 150 – 4,50; 155 – 4,80; 160 – 5,00; 165 – 5,30; 170 – 5,50; 175 – 5,80; 180 – 6,00. 


