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НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ул. „Акад. Ст. Младенов“ 21
1700 СОФИЯ, Студентски град

• Информация по кандидатстудентски въпроси ще на-
мерите на website: www.nsa.bg, във фоайето на Ректората, 
бюро „КСК“, моб.: 0889 47 91 89, и Учебен отдел, 
тел. 02/4014106 (активен след 24.05.2021 г.)

•Документи за кандидатстване се подават от 22 юни 
до 10 юли 2021 г.:

- онлайн;
- в сградата на Ректората;
- в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и 

информация (ЦКПИ) в страната.

•Придвижването до Ректората на НСА става с автобуси
№ 280, № 94 и № 102 (последна спирка), Студентски град.

• В образователно-квалификационна степен (ОКС) „бака-
лавър“ в НСА се обучават студенти в три професионални на-
правления:
 
 - СПОРТ

 - ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
   ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 - ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

• От 2005 г. в НСА се прилага Европейската система за 
натрупване и трансфер на кредити – ECTS.
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СТРУКТУРА НА НСА
ФАКУЛТЕТИ

Във функционалната структура на НСА „Васил Левски“ 
са утвърдени три факултета: факултет „Спорт“, факултет „Пе-
дагогика“, факултет „Обществено здраве, здравни грижи и ту- 
ризъм“.

• ФАКУЛТЕТ „СПОРТ“. Подготвя висококвалифицирани 
кадри в професионално направление СПОРТ, които придо-
биват права за осъществяване на тренировъчна, мениджър-
ска, спортносъстезателна и учебно-възпитателна дейност във 
всички държавни, общински и частни структури на спорта.

За придобиване на ОКС „бакалавър“ обучението е чети-
ригодишно (осем семестъра) в редовна форма и петгодишно 
(десет семестъра) в задочна форма на обучение. След успешно 
полагане на държавен изпит завършилите получават диплома 
за висше образование с професионална квалификация „тре-
ньор по вид спорт“, „спортен мениджър“, „спортен комен-
татор“, „треньор по бойно-приложна физическа подготов-
ка и охранител“, „треньор по кондиционна подготовка“ 
или „треньор по бойно-приложна физическа подготовка и 
спорт в системата на БА и МВР“ (виж приложение 2).

• ФАКУЛТЕТ „ПЕДАГОГИКА“. Подготвя педагогиче-
ски кадри в професионално направление ПЕДАГОГИКА НА 
ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, които при- 
добиват права за осъществяване на преподавателска дейност 
по физическо възпитание на учащите се във всички форми и 
степени на образователната система.

Обучението за образователно-квалификационната степен 
„бакалавър“ е редовно и задочно. Редовната форма на обуче-
ние е с продължителност четири учебни години (осем семес-
търа), а задочната – пет учебни години (десет семестъра). След 
успешно полагане на държавен изпит завършилите получават 
диплома за висше образование с професионална квалифика-
ция „Учител по физическо възпитание“(виж приложение 2).

• ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИ-
ЖИ И ТУРИЗЪМ“. Подготвя специалисти с висше образова-
ние в професионално направление ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 
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с професионална квалификация „Кинезитерапевт/Физиоте-
рапевт“, която от 2013 г. е регулирана професия в България. 
В ОКС „бакалавър“ се подготвят висококвалифицирани здрав-
ни специалисти, способни да прилагат и развиват теоретико-
практически знания и умения в профилактичната и терапев-
тичната практика.

Факултетът администрира обучение и в професионално 
направление СПОРТ:

• с професионална квалификация „Спортен аниматор“, 
който придобива умения за предоставяне, организация и ръ-
ководство на летни и зимни туристическо-анимационни дей-
ности и

• „Треньор по адаптирана физическа активност и 
спорт (АФАС)“ с професионални умения за организиране, ръ-
ководство и провеждане на обучение и многогодишна спортна 
подготовка по адаптиран спорт.

Обучението в тези специалности е с продължителност че-
тири учебни години (осем семестъра) само в редовна форма на 
обучение (виж приложение 2).

КАТЕДРИ
Анатомия и биомеханика 
Баскетбол, волейбол, хандбал 
Борба и джудо
Водни спортове
Гимнастика
Мениджмънт и история на спорта 
Кинезитерапия и рехабилитация 
Теория и методика на кинезитерапията 
Лека атлетика
Психология, педагогика и социология
Спортна медицина
Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички
Теория на спортната тренировка 
Теория на физическото възпитание 
Технически и ледени спортове 
Туризъм, алпинизъм и ориентиране 
Снежни спортове
Физиология и биохимия
Футбол и тенис
Департамент за езиково обучение и информационни 
технологии (ДЕОИТ)
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АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА 
Учебно-методичен отдел 
Кариерен център
Център ОКС „Магистри“
Център за следдипломна квалификация
Център за информационни системи
Център за проектна дейност и международно сътрудничество
Деканати
Библиотека и читални
Административни служби
Център за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС)

МАТЕРИАЛНА БАЗА
НСА разполага със собствена модерна материална база – 

кампус в Студентски град на площ от 274 дка, която включва:
• Три учебни корпуса с лекционни и семинарни зали; 20 

спортни зали, повечето от които с изкуствена настилка; МФСЗ 
(Многофункционална спортна зала); 2 затревени футболни 
стадиона, 1 футболно игрище с изкуствена трева, сертифи-
цирано от УЕФА, и 2 тревни футболни терена; 3 лекоатлети-
чески писти със сектори за скокове, също с изкуствено покри-
тие; те- нис кортове; закрита лекоатлетическа писта; игрище 
за голф; стена за катерене; зала за скуош, звукозаписно сту-
дио; специализирани учебни зали; методични кабинети; Аула 
„Максима“ с 300 места и др.

• Библиотека с богат книжен фонд, център за информа-
ция и документация, три читални с над 100 места.

• Книжарница и Издателско-документален комплекс.
• Студентско общежитие, хранителен блок, ресторанти и 

интернет кафе.
• Медицинска служба.
• Изцяло реновирана сграда в центъра на София, ул. 
Гургулят № 1, където е изградена многофункционална 
спортна зала и се помещава Деканат „ОЗЗГТ“
• Закрит плувен басейн на бул. „Прага“ в София.
• Три планински учебни бази: в Боровец – Рила, на Вито-

ша и на х. Вихрен – Пирин.
• Морска база край гр. Несебър с хотелски комплекс от 450 

места, хранителен блок, пристан с гребни, моторни и ветро-
ходни плавателни съдове.
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КАМПУС В СТУДЕНТСКИ ГРАД – СОФИЯ

1 Арка
2 Футболен терен с изкуствена настилка
3 Игрище за ръгби
4 Стрелбище за стрелба с лък
5 Стадион „НСА“
6 Футболен стадион с изкуствена настилка
7 Лекоатлетическа писта
8 Многофункционална спортна зала
9 Игрище за голф
10 Сектор за хвърляния
11 Закрити спортни съоръжения
12 Игрище за баскетбол
13 Игрище за волейбол
14 Тенис кортове
15 Игрище за хандбал
16 Ректорат с учебен корпус
17 Игрище за плажен волейбол
18 Параклис „Св. св. Кирил и Методий“
19 Паркинг
20 ЦНПДС
21 Общежитие, бл. 70
22 Хранителен блок
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КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ 
В НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

Видове дейност Срокове

Подаване на кандидатстудентски документи
от 22 юни до 10 юли
онлайн - www.nsa.bg

в Ректората на НСА „Васил Левски“
 София, Студентски град

В работни дни
от 8.30 до 16.30 часа,

и
от 10.00 до 14.00 часа

на 26 юни, 3, 4 и 10 юли

в бюрата на „ЦКПИ“ в страната от 22 юни до 7 юли

Провеждане на конкурсен изпит по документи за 
специалност Спорт (вид спорт) 

на 12 юли
 

Обявяване на всички оценки за образуване на бал 15 юли 

Приемане на възражения за допуснати
 технически грешки 16 юли – до 12.00 ч.

Обявяване на класирането за всички приети 
студенти

1-ва заповед на Ректора
редовно и задочно обучение

17 юли

Записване на всички приети студенти
редовно и задочно обучение

от 19 до 25 юли
по задължителен график

Обявяване на 2-ра заповед на Ректора за прием
редовно и задочно обучение

 27 юли
след 15.00 часа

 Записване на приетите от 2-ра заповед
на Ректора в редовно и задочно обучение

При необходимост от 3-та заповед за прием в редовна 
форма 

28, 29 и 30 юли

на 27 август

Подаване на заявления за платено обучение 
 задочно обучение
 редовно обучение

Записване за платено обучение
задочно обучение
редовно обучение

28 юли – 3 август
 23 – 30 август

5 и 6 август
1, 2 и 3 септември

ВАЖНО! Кандидат-студентите сами се информират за всички Заповеди на ректора, графици-
те и записването в НСА. Информация ще намерите в сайта ни: www.nsa.bg – линк кандидат-
стване и във фоайето на Ректората в Студентски град.
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Общи положения
Чл. 1. (1) Приемът на студенти в НСА „Васил Левски“ за ОКС 

„бакалавър“ се извършва по професионални направления и специ-
алности, в редовна или задочна форма на обучение.

(2) Класирането за различните специалности се провежда след об-
разуване на състезателен бал, във формирането на който могат да се 
включат:

а) признаване на оценки от държавни зрелостни изпити (ДЗИ), 
положени от 2008 г.;

б) признаване на оценка от задължителен предмет – физическо 
възпитание и спорт, вписан в дипломата за средно образование;

в) кандидатите за специалност „Спорт“ – вид спорт, завърши-
ли средно образование (различно от спортно училище), се оценяват 
от специализирана изпитна комисия по представена декларация за 
практикувания вид спорт, като оценката се поставя по документи и 
е окончателна;

г) признаване на оценка от задължителен предмет – първи чужд 
език, вписан в дипломата за средно образование;   

д) за завършили спортни училища от 2008 г. – признаване на 
оценките от спортна подготовка и теория и методика на спортната тре-
нировка (ТМСТ), вписани в задължителната подготовка на диплома-
та за средно образование;

е) завършилите средно образование преди 2008 г. могат да полз-
ват оценките от зрелостен изпит, вписан в дипломата за средно об-
разование.

ж) признаване на отлична оценка по вид спорт и по физическо въз-
питание на държавните медалисти.

(3) Състезателният бал на кандидат-студента се образува по раз-
личен начин за отделните специалности (виж Приложение 1).

Чл. 2. (1) Местата за прием на студентите по професионални 
направения се утвърждават от Министерски съвет на Република 
България.

(2) По време на обучението си студентите заплащат семестриал-
на такса, чийто размер се определя с постановление на Министер-
ски съвет.
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(3) По време на обучението си студентите преминават задъл-
жително учебни курсове по: водни спортове, туризъм, алпинизъм 
и ориентиране и снежни спортове. Те са с различна продължител-
ност и се провеждат в учебните бази на НСА. Всички курсове се 
заплащат от студентите.

Чл. 3. Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред 
на общия състезателен бал за предварително обявените места по съ-
ответните специалности, форми на обучение и категории – мъже и 
жени.

Чл. 3а. (1) Завършилите спортни училища от 2008 г. могат да 
кандидатстват в професионално направление „Спорт“ (вид спорт) 
в редовна форма на обучение за до 25% от местата, определени за 
държавен прием. Те се класират по низходящ състезателен бал 
отделно от кандидатите на общо основание, без да се делят на ка-
тегории – мъже и жени, ако първото им желание за кандидатстване 
е видът спорт.  

(2) Завършилите с професия „помощник-треньор по вид спорт“ 
кандидатстват само за същия завършен вид спорт, ако има обявен 
прием.

(3) Завършилите с професия „помощник-инструктор по фит-
нес“ кандидатстват за спортна специалност фитнес.

(4) Завършилите с професия „организатор на спортни прояви 
и първенства“ кандидатстват за специалност спортен мениджмънт.

(5) При попълване на квотата от 25% останалите кандидати 
участват в класирането на общо основание.

(6) Незаетите места от квотата по ал. 1 се попълват от канди-
датстващите на общо основание.

(7) Държавните медалисти не участват в класирането за 25% от 
местата. Те се класират на общо основание.

Условия за кандидатстване
Чл. 4. (1) За места, субсидирани от държавата (държавна по-

ръчка), в НСА „Васил Левски“ могат да кандидатстват лица, които 
отговарят на следните условия:

1. Да имат завършено средно образование с диплома, даваща им 
право да продължат обучението си във висши училища.

(2) За редовна форма на обучение могат да кандидатстват:
1. Български граждани.
2. Лица с двойно гражданство – едното българско.
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3. Чужденци, граждани на държави – членки на ЕС и ЕИП.
4. Чужденци, които имат статут на бежанци.
5. Чужденци с документ за постоянно пребиваване.
(3) За задочна форма на обучение могат да кандидатстват всич-

ки по член 4, навършващи 23 години в годината на кандидатстване.
(4) За платено обучение могат да кандидатстват всички лица по 

чл. 4 при образуван минимален бал.

Чл. 5. Чуждестранни граждани и лица без гражданство, които 
са от българска народност и пребивават постоянно или обичайно на 
територията на друга държава, и граждани на Република Северна 
Македония могат да кандидатстват по условията и реда, устано-
вени в ПМС № 103/31.05.1993 г. и ПМС № 228/20.05.1997 г. след 
подаване на документи в МОН в определените за това срокове.

Чл. 5а. Кандидатстващите чуждестранни граждани от страни 
извън ЕС и ЕИП представят необходимите преведени и легализира-
ни документи в срок до 30 юли на съответната година. 

(1) Подаването на документите за кандидатстване се извършва 
само в Учебен отдел, Ректората на НСА.

(2) НСА изпраща документите на одобрените кандидати в МОН 
с оглед изпълнение на процедурата по издаване на виза – тип „D“. 

Чл. 6. (1) За възстановяване на студентски права кандидатът за-
дължително трябва да има завършен I курс (заверени 1 и 2 семес-
тър).

(2) Желаещите да възстановят студентските си права, отстра-
нени преди повече от 5 години, се явяват на конкурсни изпити на 
общо основание само по специалността, в която са се обучавали.

(3) Отстранените в последните 5 учебни години подават заяв-
ление за възстановяване на студентски права до Ректора на НСА.

Чл. 6а. При кандидатстване за преминаване от платено обу-
чение в обучение, субсидирано от държавата, задължително 
трябва да има завършен I курс, успешно положени семестри-
ални изпити и подадено заявление до декана на факултета за 
напускане на обучението по собствено желание.

Чл. 7. Не се допускат да кандидатстват лица:
(1) Изтърпяващи наказание лишаване от свобода.
(2) Лица със заболявания, които са противопоказани за упраж-

няване на активна спортна дейност:
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а) лица със заболявания, които застрашават здравето и живота 
на лицето или на други лица;

б) лица с хронични заболявания или увреждания, които възпре-
пятстват покриването на образователните изисквания по време на 
обучението в НСА „Васил Левски“.

(3) При наличие на заболяване или увреждане задължително се 
предоставя заключение от лекар, специалист в съответната област, 
че липсват противопоказания за упражняване на активна спортна 
дейност и няма риск за здравето и живота на кандидатстващия или 
на други лица:

а) на основание заключението на лекаря специалист, Медицин-
ската служба на НСА „Васил Левски“ изготвя мотивирано станови-
ще за всеки отделен случай;

б) при записване за студенти тези лица попълват специализира-
на лична декларация по образец.

(4) Здравословното състояние на лицата, които кандидатстват в 
НСА „Васил Левски“, се удостоверява с представяне на декларация 
относно здравословното им състояние (по образец).

Документи за кандидатстване
Чл. 8. (1) Кандидат-студентите подават лично документи за 

кандидатстване в определени срокове.
(2) Документите за кандидатстване се подават онлайн, в Ректо-

рата на НСА или в бюрата на ЦКПИ в страната.
(3) За кандидатите, завършили небългарски училища, докумен-

тите се подават само в Ректората на НСА. 
(4) Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление до Ректора (по образец).
2. Копие от дипломата за завършено средно образование (ориги-

налът на дипломата се представя при записването за студент).
а) Завършилите небългарски училища представят диплома за 

средно образование, приравнена към българските дипломи с удос-
товерение, издадено от регионален инспекторат на МОН;

б) Копие от свидетелство за 3-та степен на професионална ква-
лификация (ако има такова).

3. При балообразуването се взема общ успех от дипломата за 
средно образование, а тези, които нямат изчислен такъв, представят 
копие на служебна бележка с посочен среден успех, издадена и по-
дпечатана от директора на училището или съответния инспекторат 
по образование.

4. Кандидатстващите за специалност „Спорт“ – вид спорт, кои-
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то не са завършили спортно училище, подават декларация (по обра-
зец) за практикуване на вида спорт, за който кандидатстват. 

5. Завършилите спортно училище, които кандидатстват за всич-
ки специалности (с изключение на кинезитерапия), подават декла-
рация (по образец) за избор на оценки от дипломата за средно об-
разование.

6. Копие от документ за платена такса за участие в кандидатсту-
дентския конкурс. От такса за кандидатстване са освободени пъл-
ните сираци (до 25 години), деца, отглеждани в домове за социални 
грижи, майки с три и повече деца и лица с трайни увреждания – 70% 
и над 70%, военноинвалиди и военнопострадали. (при представяне 
на съответните документи).

7. Декларация за здравословно състояние (по образец).
8. Копие на уверение от съответния деканат за броя на заверени-

те семестри, изискващо се от желаещите да възстановят студентски-
те си права в същата специалност.

9. Олимпийски, световни и европейски медалисти, които канди-
датстват в специалност „Спорт“ – вид спорт, попълват декларация 
(по образец), различна от тези по т. 4 и т. 5, и се приемат за студенти 
с допълнителна заповед на Ректора. 

10. Треньорите на олимпийски, световни, европейски и дър-
жавни медалисти могат да получат отлична оценка по съответния 
вид спорт и да участват в класирането на общо основание. Треньо-
рите следва да попълнят декларация по т. 4 или т. 5. 

11. На кандидат-студентите държавни (републикански) медалис-
ти се признава оценка „Отличен“ по същия вид спорт при попъл-
нена декларация по т. 4 или т. 5 (изключение: вид спорт – футбол).

12. Желаещите да кандидатстват за задочно обучение по спе-
циалност „Бойно-приложна физическа подготовка и спорт в БА и 
МВР“ представят копие от служебна бележка, че са служители на 
Министерството на отбраната или действащи щатни служители на 
МВР.

(5) Подадените документи важат за кандидатстване едновре-
менно за редовно и за задочно обучение, ако кандидатът отговаря на 
необходимите условия.

(6) При подаване на документите се получава входящ номер, 
който идентифицира всеки кандидат-студент. 

(7) Не се приемат кандидатстудентски документи, които не са 
попълнени коректно.

(8) Кандидат-студентите сами се информират за всички срокове, 
графици и заповеди през сайта на НСА или информационните табла 
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в Ректората.
(9) За кандидатстване в платена форма на обучение се подава 

допълнително заявление в определените от календарния график 
срокове.

(10) Не се приемат документи, изпратени по пощата.

Чл. 9. (1) Не се допускат промени и допълнения във вече пода-
дените документи.

(2) След изтичане на срока, определен в календарния график, 
документи не се приемат.

Класиране на кандидат-студентите
Чл. 10. В НСА се провежда едно класиране на кандидатите. В 

определения от календарния график срок за съответната учебна го-
дина Ректорът на НСА „Васил Левски“ издава заповед за прием в I 
курс на класираните кандидат-студенти (I заповед на Ректора).

Чл. 11. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на със-
тезателния бал и според реда на посочените от кандидатите желани 
специалности и форми на обучение съгласно утвърдения план-при-
ем.

(2) Когато на последното място за прием по дадена специалност 
и категория се класират двама или повече кандидати с равен състе-
зателен бал, то те всички се приемат за студенти.

(3) Класирането на кандидатите за задочно обучение във Фа-
култет „Спорт“ се извършва по низходящ ред на състезателния бал 
съгласно утвърдените места за мъже и за жени, независимо от жела-
ната специалност (класират се по бал).

(4) Класирането на кандидатите за специалността „Бойно-при-
ложна физическа подготовка и спорт в БА и МВР“ се извършва от-
делно от останалите спортни специалности по низходящ ред на със-
тезателния бал.

(5) Незаетите места в хода на класирането могат да се трансфор-
мират по специалности, форми на обучение и категории.

(6) С втората заповед на Ректора (II заповед на Ректора) на мяс-
тото на незаписалите се студенти се приемат следващите по бал 
резерви от съответната специалност, без да подават допълнително 
документи.

(7) Не се провежда второ класиране и прекласиране.
(8) Допълнения към основната заповед на Ректора за прием на 

студенти се издават до попълване на бройките за план-прием.
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(9) За професионално направление „Спорт“ класирането на кан-
дидатите, завършили спортни училища от 2008 г., за 25% от местата 
се извършва самостоятелно по низходящ състезателен бал.

(10) Кандидат-студентите, участващи в конкурсните изпити за 
възстановяване на студентските си права в същата специалност за 
втори или за по-горен курс, се класират, без да заемат планови мес-
та, при условие че имат минимален състезателен бал 16.00.

(11) Максималният състезателен бал е 24.00 с изключение на 
специалност „Кинезитерапия“, където максималният бал е 30. Ми-
нималният бал за всички специалности е 12.00.

Записване на новоприетите студенти
Чл. 12. (1) Записването се извършва на основание издадените за-

поведи за прием на Ректора по утвърден график в канцеларията на 
съответния факултет.

(2) Кандидат-студентите са длъжни сами да се информират за 
заповедите за прием и графиците за записване (фоайето на Ректора-
та и www. nsa.bg).

(3) Студенти, които са приети, но не са се записали в определе-
ния срок, губят придобитите студентски права. 

Чл. 13. При записването си приетите студенти лично представят:
1. Оригинал на диплома за завършено средно образование, кой-

то след сравняване с представеното копие се връща на притежателя. 
Копието на дипломата се съхранява в досието на всеки студент във 
факултетната канцелария.

2. Лична карта, която след проверка се връща на притежателя.
3. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по 

постоянно местоживеене, че е психично здрав.
4. Квитанция за платена такса за първия семестър (освободени 

от такси са приетите по чл. 95, ал. 7 от ЗВО.
5. Пет снимки с паспортен формат (3.5 х 4.5 cm).
6. Комплект документи за новоприети студенти (закупуват се от 

книжарницата на НСА в Ректората).
7. „Полица за индивидуална рискова застраховка за спортисти“ 

и копие от нея за всеки курс на обучение в НСА.
8. Студентите до 26-годишна възраст в началото на всяка учебна 

година подават Декларация за здравно осигуряване (по образец – в 
комплекта документи за записване).

9. Задължително се представят всички оригинални служебни 
документи, които удостоверяват верността на данните в подадените 
декларации. 
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Допълнителни разпоредби
§ 1. Олимпийски, световни и европейски медалисти (мъже 

и жени, юноши и девойки) се приемат за студенти в специалност 
„Спорт“, когато желаният от тях вид спорт съответства на дисци-
плината на първенството и когато са представили всички необходи-
ми оригинални документи.

§ 2. Кандидат-студентите, които са си послужили с измама, се 
отстраняват от участие в конкурса или от обучение в НСА и носят 
съответната наказателна отговорност за своите действия.

§ 3. Възражения за допуснати технически грешки се отправят до 
зам.- ректора по учебната работа, който е председател на Централна-
та комисия, ръководеща цялата кандидатстудентска кампания, в оп-
ределен срок. Технически грешки се отстраняват преди класирането.

§ 4. Кандидат-студенти, които искат да се обучават за придо-
биване на втора ОКС „бакалавър“, могат да кандидатстват само за 
„платено обучение“ след участие в кандидатстудентски конкурс.

§ 5. Събирането и обработването на документи за целите на кан-
дидатстудентската кампания и обучението в НСА се извършват съо-
бразно Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни, 
Закона за висшето образование, Наредба за държавните изисквания 
към съдържанието на основните документи, издавани от висшите 
училища, и други подзаконови актове по прилагането им.

§ 6. В периода на кандидатстудентската кампания в НСА „Васил 
Левски“ задължително ще се спазват всички противоепидемични 
мерки, обявени от държавните здравни власти.

§ 7. НСА „Васил Левски“ си запазва правото да променя процеду-
рите по прием на студенти в съответствие с бъдещи нормативни акто-
ве.

Настоящият правилник е приет от Академичен съвет на 28.01.2021 г.
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Балообразуване

Специалност/професионална 
квалификация

Образуване на състезателен бал

Спорт
   * Треньор по вид спорт

1. общ успех от диплома за средно образование
2. оценка от ДЗИ по български език и литература
3. оценка по вид спорт (една от следните):

• удвоена оценка от изпита по документи 
по вид спорт за завършили средно 
образование (извън спортните училища);

• удвоена оценка от ДЗИ или сумата от 
оценките по спортна подготовка и ТМСТ 
по вид спорт от дипломата за завършили 
спортно училище;

• удвоена отлична оценка по вид спорт за 
държавни медалисти.

Максимален бал 24 
Спортен мениджмънт
   * Спортен мениджър

Спортна анимация
   * Спортен аниматор

Спорт
   * Спортен коментатор

1. общ успех от диплома за средно образование
2. оценка от ДЗИ по български език и литература
3. оценка от задължителен предмет – 1-ви чужд език 
в диплома за средно образование
4. оценка по физическо възпитание (една от 
следните):

• оценка по физическо възпитание и спорт 
от дипломата за средно образование 
(извън спортните училища);

• оценка от ДЗИ или средна стойност на 
оценките по спортна подготовка и ТМСТ 
за завършили спортно училище;

• отлична оценка за държавни медалисти.
Максимален бал 24

Адаптирана физическа активност 
и спорт
   * Треньор по АФАС

Спорт
   * Треньор по бойно-приложна 
физическа подготовка и охранител
   * Треньор по бойно-приложна 
физическа подготовка и спорт в 
системата на МВР и БА (задочно)
   * Треньор по кондиционна 
подготовка

1. общ успех от диплома за средно образование
2. оценка от ДЗИ по български език и литература
3. оценка по физическо възпитание (една от 
следните):

• удвоена оценка по физическо възпитание 
и спорт от дипломата за средно 
образование (извън спортните училища);

• удвоена оценка от ДЗИ или сумата на 
оценките по спортна подготовка и ТМСТ 
за завършили спортно училище;

• удвоена отлична оценка за държавни 
медалисти.

Максимален бал 24

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



16

Физическо възпитание
   * Учител по физическо 
възпитание

1. общ успех от диплома за средно образование
2. удвоена оценка от ДЗИ по български език и 
литература
3. оценка по физическо възпитание (една от 
следните):

• оценка по физическо възпитание и спорт 
от дипломата за средно образование 
(извън спортните училища);

• оценка от ДЗИ или средна стойност на 
оценките по спортна подготовка и ТМСТ 
за завършили спортно училище;

• отлична оценка за държавни медалисти.
Максимален бал 24

Кинезитерапия
   * Кинезитерапевт

1. общ успех от диплома за средно образование
2. оценка от ДЗИ по български език и литература
3. удвоена оценка по биология (една от следните):

• удвоена оценка от ДЗИ по биология 
и здравно образование, умножена с 
коефициент 1.5;

• удвоена оценка по биология от диплома за 
средно образование, когато не е положен 
ДЗИ по биология. 

Максимален бал  30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Специалности, професионални квалификации  

и форми на обучение, по които ще има прием за образователно- 
квалификационната степен „бакалавър“ през учебната 

2021/2022 година

Специалност Професионална квалификация Форма на обучение
СПОРТ Треньор по:

Авто-мото спорт Редовна и задочна
Айкидо Редовна и задочна
Бадминтон Редовна и задочна
Баскетбол Редовна и задочна
Бейзбол и крикет Редовна и задочна
Бокс Редовна и задочна
Борба – класически стил Редовна и задочна
Борба – свободен стил Редовна и задочна
Боулинг Редовна и задочна
Вдигане на тежести Редовна и задочна
Ветроходство Редовна и задочна
Водна топка Редовна и задочна
Водни ски Редовна и задочна
Волейбол Редовна и задочна
Голф Редовна и задочна
Гребане Редовна и задочна
Джудо Редовна и задочна
Доджбол/народна топка Редовна и задочна
Естет. групова гимнастика Редовна и задочна
Йога Редовна и задочна
Кану-каяк Редовна и задочна
Карате-до Редовна и задочна
Кендо Редовна и задочна
Кикбокс Редовна и задочна
Колоездене Редовна и задочна
Конен спорт Редовна и задочна
Културизъм Редовна и задочна
Кърлинг Редовна и задочна
Лека атлетика Редовна и задочна
Модерен петобой Редовна и задочна
Плуване Редовна и задочна
Ръгби Редовна и задочна
Самбо Редовна и задочна
Силов трибой Редовна и задочна
Синхронно плуване/артистично плуване Редовна и задочна
Скейтборд Редовна и задочна
Ски алпийски дисциплини Редовна и задочна
Ски биатлон Редовна и задочна
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Специалност Професионална квалификация Форма на обучение
СПОРТ Ски бягане Редовна и задочна

Скокове във вода Редовна и задочна
Скокове на батут Редовна и задочна
Скуош Редовна и задочна
Смесени бойни изкуства – ММА Редовна и задочна
Сноуборд Редовна и задочна
Спортна аеробика Редовна и задочна
Спортна акробатика Редовна и задочна
Спортна гимнастика Редовна и задочна
Спортна стрелба Редовна и задочна
Спортни танци Редовна и задочна
Спортни шейни Редовна и задочна
Стрелба с лък Редовна и задочна
Сумо Редовна и задочна
Таекуон-до ITF, WTF Редовна и задочна
Тенис Редовна и задочна
Тенис на маса Редовна и задочна
Триатлон Редовна и задочна
Туризъм-алпинизъм Редовна и задочна
Туризъм-ориентиране Редовна и задочна
Фехтовка Редовна и задочна
Фигурно пързаляне Редовна и задочна
Футбол Редовна и задочна
Фитнес Редовна и задочна
Хандбал Редовна и задочна
Хокей на лед Редовна и задочна
Хокей на трева Редовна и задочна
Художествена гимнастика Редовна и задочна
Шахмат Редовна и задочна
Шорттрек Редовна и задочна
Спортен мениджър Редовна
Спортен аниматор Редовна
Спортен коментатор Редовна
Треньор по кондиционна подготовка Редовна
Треньор по бойно-приложна физическа 
подготовка и охранител Редовна

Треньор по адаптирана физическа активност 
и спорт Редовна

Треньор по бойно-приложна физическа 
подготовка и спорт в БА и МВР Задочна

ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ Учител по физическо възпитание Редовна и задочна

КИНЕЗИТЕРАПИЯ Кинезитерапевт/Физиотерапевт Редовна
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