
Образуването на бала за класиране се извършва въз основа на оценките от съответните изпити 

(без тези от изпити по чужд език) или оценката от ДЗИ (матура) и общия успех от дипломата 

за средно образование, които участват с коефициенти, както следва: 

1. оценката от основен приемен изпит с коефициент 3 (три) ИЛИ оценката от държавния 

зрелостен изпит по предмет, съответстващ на основен приемен изпит с коефициент 3 

(три);  

2. среден успех от дипломата за средно образование – с коефициент 1.  

Професионални 

направления/поднаправления 

Балообразуване  

по професионалните направления/поднаправления -  

редовно обучение в УНСС 

Среден успех от дипломата 
Оценка от основен приемен 

изпит/ДЗИ 

1. Икономика 

1.1. Поднаправление 

„Икономика и бизнес“ 

среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три)  

1.2. Поднаправление 

„Икономика, общество и човешки 

ресурси“ 

среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 

1.3. Поднаправление 

„Икономика и инфраструктура“ 

среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 

1.4. Поднаправление 

„Икономика с чуждоезиково 

обучение“ 

среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 

За чуждия език, който не участва в 

балообразуването, е необходимо да 

са изпълнени следните условия: 

 успешно положен приемен 

изпит по чужд език;  

 успешно положен държавен 

зрелостен изпит (матура) по 

чужд език; 

 завършена профилирана 

гимназия или профилирана 

паралелка в общообразователно 



Професионални 

направления/поднаправления 

Балообразуване  

по професионалните направления/поднаправления -  

редовно обучение в УНСС 

Среден успех от дипломата 
Оценка от основен приемен 

изпит/ДЗИ 

училище с интензивно 

изучаване на чужд език; 

 сертификат за владеене на чужд 

език, съответстващ минимум на 

ниво В2 по Общата европейска 

референтна система за езици. 

1.5. Поднаправление 

„Икономика с преподаване на 

английски език“ 

среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 

За чуждия език, който не участва в 

балообразуването, е необходимо да 

са изпълнени следните условия: 

 успешно положен приемен 

изпит по английски език;  

 успешно положен държавен 

зрелостен изпит (матура) по 

английски език; 

 завършена профилирана 

гимназия или профилирана 

паралелка в общообразователно 

училище с интензивно 

изучаване на английски език; 

 сертификат за владеене на 

английски език, съответстващ 

минимум на ниво В2 по Общата 

европейска референтна система 

за езици.  

1.6. Поднаправление 

„Финанси, счетоводство и контрол“ 

среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 

1.7. Поднаправление 

„Приложна информатика, 

комуникации и иконометрия“ 

среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 



Професионални 

направления/поднаправления 

Балообразуване  

по професионалните направления/поднаправления -  

редовно обучение в УНСС 

Среден успех от дипломата 
Оценка от основен приемен 

изпит/ДЗИ 

2. Администрация и управление среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 

3. Политически науки 

3.1. Поднаправление 

"Международни отношения" 

среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 

За чуждия език, който не участва в 

балообразуването, е необходимо да 

са изпълнени следните условия: 

 успешно положен приемен 

изпит по чужд език;  

 успешно положен държавен 

зрелостен изпит (матура) по 

чужд език; 

 завършена профилирана 

гимназия или профилирана 

паралелка в общообразователно 

училище с интензивно 

изучаване на чужд език; 

 сертификат за владеене на чужд 

език, съответстващ минимум на 

ниво В2 по Общата европейска 

референтна система за езици. 

3.2. Поднаправление 

"Политология" 

среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 

4. Социология, антропология и 

науки за културата 

4.1.Поднаправление 

„Социология/икономика и 

общество“ 

среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 



Професионални 

направления/поднаправления 

Балообразуване  

по професионалните направления/поднаправления -  

редовно обучение в УНСС 

Среден успех от дипломата 
Оценка от основен приемен 

изпит/ДЗИ 

5. Обществени комуникации и 

информационни науки 

5.1. „Медии и журналистика“ 

среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

удвоената оценка от модул 1 и 3 

Български език и езикова култура и 

Български език и литература  (от 

изпитите през декември и 

февруари) или удвоената оценка от 

приемния изпит по Български език 

и литература (през юни и юли) или 

удвоената оценка от ДЗИ (матура) 

по български език и литература, 

удвоената оценка от събеседване по 

журналистика. 

5.2. „Медия икономика“ среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 

6. Право среден успех от дипломата за 

средно образование, умножен 

с коефициент 1 (едно) 

удвоената оценка от модул 1 и 3 

Български език и езикова култура и 

Български език и литература  (от 

изпитите през декември и 

февруари) или удвоената оценка от 

приемния изпит по Български език 

и литература (през юни и юли), 

утроената оценка на модул 3 

История на България (от изпитите 

през декември и февруари) или 

утроената оценка от приемния 

изпит по История на България (през 

юни и юли) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионални 

направления/поднаправления 

Балообразуване  

по професионалните направления/поднаправления –  

дистанционно обучение в УНСС - София 

Среден успех от 

дипломата 

Оценка от основен приемен 

изпит/ДЗИ 

1. Икономика 

1.1. Поднаправление “Икономика , 

общество и човешки ресурси” 

1.1.1. Икономика 

среден успех от 

дипломата за средно 

образование, умножен с 

коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 

1.2. Поднаправление 

“Икономика и инфраструктура” 

1.2.1. Маркетинг 

среден успех от 

дипломата за средно 

образование, умножен с 

коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 

1.3. Поднаправление  

“Финанси, счетоводство и контрол” 

1.3.1.Счетоводство и контрол 

1.3.2.Финанси  

среден успех от 

дипломата за средно 

образование, умножен с 

коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 

2. Администрация и управление 

2.1. Мениджмънт и администрация 

среден успех от 

дипломата за средно 

образование, умножен с 

коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по 

основен предмет, умножена с 

коефициент 3 (три) 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Професионални 

направления/поднаправления 

Балообразуване  

по професионалните направления/поднаправления  

в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково 

Среден успех от 

дипломата 

Оценка от основен приемен 

изпит/ДЗИ 

1. Икономика 

1.1. Поднаправление „Икономика, 

общество и човешки ресурси“ 

1.1.1. Икономика 

среден успех от 

дипломата за средно 

образование, умножен с 

коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по основен 

предмет, умножена с коефициент 3 

(три) 

1.2. Поднаправление   

„Финанси, счетоводство и контрол“ 

1.2.1. Счетоводство и контрол 

среден успех от 

дипломата за средно 

образование, умножен с 

коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по основен 

предмет, умножена с коефициент 3 

(три) 

2. Администрация и управление 

2.1. Мениджмънт и администрация 

среден успех от 

дипломата за средно 

образование, умножен с 

коефициент 1 (едно) 

оценката от основен приемен изпит, 

умножена с коефициент 3 (три), или  

оценката от ДЗИ (матура) по основен 

предмет, умножена с коефициент 3 

(три) 

 


