Образуване на бала и класиране
При образуването на бала съгласно разпоредбите по-долу,
всички посочени държавни зрелостни изпити (ДЗИ) важат
само за кандидати, завършили средно образование след
2008 г. В класирането участват само кандидати, подали
документи за това в посочените срокове съгласно чл. 11 от
настоящия Правилник!
Чл.15. (1) 1. Балът за специалност „АРХИТЕКТУРА” се формира
като сума от следните числа:
 По-голямото число от следните възможни:
- Оценката от изпита по математика;
- Оценката от ДЗИ по математика, умножен с
коефициент 0,8;
 Оценките от трите части на конкурсния изпит по рисуване
(рисунка 1 – перспектива, рисунка 2 – пластичен модел,
рисунка 3 – цветна композиция);
 Общ (среден) успех от дипломата за средно образование.
Максимален бал – 30,00.
2. Ако кандидатът е положил успешно повече от един
конкурсен изпит по математика в УАСГ (на предварителна
или редовна сесия), в балообразуването участва по-високата
оценка.
3. Ако кандидатът е положил само един изпит по
математика с оценка слаб (2,00), конкурсният бал се
изчислява с ДЗИ по математика, умножен с коефициент 0,8.
4. Състезателен архитектурен бал не се образува, когато:
 изпитът по математика е с оценка слаб (2,00) и
кандидатът няма ДЗИ по математика;
 при слаб (2,00) на някоя от трите рисунки;
 средната оценка от трите рисунки е по-ниска от добър
(4,00).
(2) 1. Балът за ВСИЧКИ ИНЖЕНЕРНИ СПЕЦИАЛНОСТИ
се образува като сума от следните числа:
 Най-голямото число от следните възможни:

- Оценката от изпита по математика, умножен с
коефициент 3;
- Оценката от ДЗИ по математика, умножен с
коефициент 2,5;
- Оценката от ДЗИ по физика, умножен с коефициент
2,5;
- Оценката от ДЗИ по български език и литература,
умножен с коефициент 2,5.
 Оценката по математика от задължителната подготовка от
дипломата за средно образование;
 Оценката по физика (физика и астрономия) от
задължителната подготовка от дипломата за средно
образование.
Максимален бал – 30,00.
2. Изпитът по математика не е задължителен за
кандидатите, завършили средно образование след 2008 г. Те
участват с най-високата оценка от посочените ДЗИ.
3. Изпитът по математика е задължителен за кандидатите,
завършили средно образование преди 2008 г.
4. Състезателен бал не се образува само за кандидатите,
завършили средно образование преди 2008 г. и
положили изпит(и) по математика с оценка слаб (2,00).
5. Кандидатите за специалност „Строителство на сгради и
съоръжения – англоезично обучение” полагат и
задължителен изпит по английски език, който се оценява с
„ДА” – издържал и с „НЕ” – неиздържал. Издържалите
кандидати формират инженерен бал съобразно чл. 15 (2).
От изпит по английски са освободени завършилите езикови
гимназии с английски език, както и кандидатите с успешно
издържан ДЗИ по английски език, с оценка най-малко
добър (4,00) независимо от профила на училището, както и
кандидатите
притежаващи
международно
валидни
сертификати за владеене на английски език ниво В1 или В2.
6.
Кандидатите
за
специалност
„Транспортно
строителство – немскоезично обучение” (Б) полагат и
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задължителен изпит по немски език, който се оценява с
„ДА” – издържал и с „НЕ” – неиздържал. Издържалите
кандидати формират инженерен бал съобразно чл. 15 (2).
От изпит по немски език са освободени завършилите
езикови гимназии с немски език, както и кандидатите с
успешно издържан ДЗИ по немски език, с оценка най-малко
добър (4,00) независимо от профила на училището, както и
притежателите на документ за завършен Гьоте-институт с
най-малко покрито ниво Mittelstüfe 3.
(3) 1. Балът за СПЕЦИАЛНОСТ „УРБАНИЗЪМ” се образува
като сума от следните числа:
 По-голямото число от следните възможни:
- удвоената оценката от изпита по математика;
- удвоената оценка от ДЗИ по математика;
- удвоената оценка от ДЗИ по български език и
литература.
 Общ (среден) успех от дипломата за средно образование;
 Оценката от ДЗИ по български език и литература от
дипломата за средно образование;
 Оценката по география (география и икономика) от
задължителната подготовка от дипломата за средно
образование, а ако кандидатът има и ДЗИ по география –
по-високата оценка от двете.
Максимален бал – 30,00.
2. Ако кандидатът е положил успешно повече от един
конкурсен изпит по математика в УАСГ (на предварителна
или редовна сесия), в балообразуването участва найвисоката оценка.
3. Ако кандидатът е положил изпит по математика с оценка
слаб (2,00), конкурсният бал се изчислява с по-високата
оценка от посочените ДЗИ.
4. Не се образува състезателен бал при оценка от изпита
по математика слаб (2,00) и кандидатът няма
съответните ДЗИ.
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(4) 1. Балът за СПЕЦИАЛНОСТ „ЛАНДШАФТНА
АРХИТЕКТУРА И ЛАНДШАФТНО ПЛАНИРАНЕ” се
образува като сума от следните числа:
 По-голямото число от следните възможни:
- удвоената оценката от изпита по математика;
- удвоената оценка от ДЗИ по математика;
- удвоената оценка от ДЗИ по български език и
литература.
 Оценката от изпита по рисуване I част (перспектива);
 Общ (среден) успех от дипломата за средно образование;
 Оценката от ДЗИ по български език и литература от
дипломата за средно образование.
Максимален бал – 30,00.
2. Ако кандидатът е положил успешно повече от един
конкурсен изпит по математика в УАСГ (на предварителна
или редовна сесия), в балообразуването участва по-високата
оценка.
3. Ако кандидатът е положил изпит по математика с оценка
слаб (2,00), конкурсният бал се изчислява с по-високата
оценка от посочените ДЗИ.
4. Състезателен бал не се образува, когато:
 изпитът по математика е с оценка слаб (2,00) и
кандидатът няма съответните ДЗИ;
 при слаб (2,00) на изпита по рисуване I част
(перспектива).
Чл. 16. (1) Кандидат-студентите за специалностите „Архитектура”,
„Урбанизъм” и „Ландшафтна архитектура и ландшафтно
планиране“, които са завършили средно образование през
2003 г. и в дипломите си нямат формиран общ успех,
задължително представят Удостоверение за общ успех от
училището, в което са завършили, като неразделна част от
дипломата си. Липсата на такова удостоверение им отнема
правото да кандидатстват за тези специалности.
4

(2) Оценката от представянето на кандидат-студентите,
спечелили първите места в Националния кръг на
олимпиадата по математика, организиран от МОН, се
признава за оценка по математика при образуването на
състезателния бал.
(3) На участниците в националния отбор на Република
България за олимпиадата по математика се признава оценка
– отличен (6,00).
(4) Кандидат-студентите – лауреати на национални и
международни олимпиади по математика, които завършват
в годината на провеждане на олимпиадата, както и носители
на медали от олимпийски, световни или европейски
първенства по математика, се приемат без конкурсен изпит
и извън утвърдения от Министерски съвет планов брой във
всички специалности без специалност „Архитектура”, За
специалност „Архитектура” им се признава оценка по
математика отличен (6,00).
Чл.17. (1) За 2018 г. УАСГ провежда две класирания съобразно
календарния график – първо и второ (окончателно).
Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния
бал и реда на предварително посочените желания за
специалности в състезателния картон в две отделни
категории – жени и мъже.
(2) За 30% от местата за специалностите Строителство на
сгради и съоръжения, Транспортно строителство,
Водоснабдяване и канализация, Хидростроителство и
Геодезия се състезават помежду си кандидат-студенти, завършили професионални гимназии по строителство и
архитектура (строителни техникуми).
(3) Незаетите места за жени могат да се прехвърлят на мъже и
обратно в хода на класиранията.
(4) Класиранията и сроковете за записване се обявяват
съгласно календарния график (приложение 1) в сградата на
Университета (централно фоайе на Ректората, Нова сграда),
както и в интернет-страницата на УАСГ. Кандидатите са
длъжни сами да се информират дали са класирани и какви
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са сроковете за записване. Записването на приетите
кандидати се извършва в посочените срокове, вкл. в събота
и неделя. Университетът не носи отговорност, ако
кандидатът не се е осведомил навреме за приема си и
пропуснати поради това срокове за записване.
(5) Приетите кандидати на първо класиране по първа
специалност са длъжни да се запишат окончателно с всички
необходими документи в посочения срок. В противен случай
отпадат от второ класиране. Приетите кандидати не по
първа, а по друга по ред специалност, са длъжни в
посочения срок да депозират диплома-оригинал за средно
образование в съответната факултетна канцелария, с което
запазват спечеленото до момента място и продължават да
участват във второ класиране (потвърдили прекласиране). В
противен случай отпадат. Второто класиране се явява
окончателно.
(6) За попълване на незаетите места след първо класиране, се
извършва цялостно прекласиране на кандидат-студентите. В
него не участват приетите и записани по първа желана
специалност кандидат-студенти, както и тези, които са
заявили писмено, че желаят да останат в специалността, в
която са приети, независимо че не е посочена като първа.
(7) При наличие на свободни места за инженерните
специалности и за специалност „Урбанизъм“ след
окончателното записване на приетите студенти, УАСГ ще
проведе допълнителен прием през м. септември, както и
конкурсен изпит по математика (при необходимост) на 8
септември (събота). В допълнителния прием могат да
участват нови кандидати, кандидати с успешно издържани
изпити по математика, но неподали документи за класиране,
както и приети и класирани кандидати, но пропуснали
сроковете за записване.
 Оценката от изпита по математика, проведен в
допълнителния прием на 8 септември, е равностойна
на оценките от изпита по математика от предишните
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две изпитни сесии. При балообразуването участва найвисоката от тях;
 Балобразуването по инженерните специалности и за
специалност „Урбанизъм“ е съгласно разпоредбите на
чл. 15 (2) и 15 (3);
 Ако кандидатите за допълнителния прием са
завършили средно образование преди 2008 г., същите
задължително участват в конкурсния изпит по
математика на 8 септември. За тях формирането на
бала е съобразно разпоредбите на раздел „Образуване
на бала и класиране“;
 Съобщението за допълнителния прием, свободните
места, сроковете за подаване на документи и условията
за записване, се поставят на таблото пред Учебен отдел
в Ректората на УАСГ, ет. 2, каб. 216, както и в
интернет-страницата
на
Университета.
Всички
решения, свързани с допълнителния прием, се
определят със заповед на Ректора.
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