
Съобщение 

 
Кандидат–студентите за специалност 

„ФИЛМОВА И ТВ РЕЖИСУРА”,  

да се явят за I кръг  

 

на 01.09.2021 г. /сряда/ 

в 08.00 ч. на ул. „Стефан Караджа” № 20  

 

Кандидат-студентите да носят задължително 

предпазна маска във връзка с противоепидемичните 

мерки и да спазват указанията на квесторите, като представят: 

пропуск, лична карта, 
синьопишеща химикалка, документ,  
удостоверяващ платена такса  
за първи кръг. 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВА ЧАСА НА ЯВЯВАНЕ!!! 
 

 

 



 

 

Съобщение 

 
Кандидат–студентите за специалност  

„ФИЛМОВО И ТЕЛЕВИЗИОННО ОПЕРАТОРСТВО” 

да се явят за І кръг 

 

на 01.09.2021 г. /сряда/ 

в 07.30 ч. на ул. „Г. С. Раковски” № 114 

 

Кандидат-студентите да носят задължително 

предпазна маска във връзка с противоепидемичните 

мерки и да спазват указанията на квесторите, като представят: 

пропуск, лична карта, документ,  
удостоверяващ платена такса  
за първи кръг. 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВА ЧАСА НА ЯВЯВАНЕ!!! 
 



 

Съобщение 

 
Кандидат–студентите за специалност  

„ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНТАЖ” 

да се явят за І кръг  
 

на 01.09.2021 г. /сряда/ 

в 7.45 ч. на ул. „Стефан Караджа” № 20 

 

Кандидат-студентите да носят задължително 

предпазна маска във връзка с противоепидемичните 

мерки и да спазват указанията на квесторите, като представят: 

пропуск, лична карта, 
синьопишеща химикалка, документ,  
удостоверяващ платена такса  
за първи кръг. 
 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВА ЧАСА НА ЯВЯВАНЕ!!! 
 



 

Съобщение 

 
Кандидат–студентите за специалност  
„ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЗВУК” 

да се явят за І кръг  
 

на 01.09.2021 г. /сряда/ 

в 08.00 ч. на ул. „Стефан Караджа” № 20 

 

Кандидат-студентите да носят задължително 

предпазна маска във връзка с противоепидемичните 

мерки и да спазват указанията на квесторите, като представят: 

пропуск, лична карта, 
синьопишеща химикалка, документ,  
удостоверяващ платена такса  
за първи кръг. 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВА ЧАСА НА ЯВЯВАНЕ!!! 
 

 



 

 

Съобщение 

 
Кандидат–студентите за специалност  
„ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДИЗАЙН” 

да се явят за І кръг  
 

на 05.09.2021 г. /неделя/ 

в 08.00 ч. на ул. „Г. С. Раковски” № 114 

 

Кандидат-студентите да носят задължително 

предпазна маска във връзка с противоепидемичните 

мерки и да спазват указанията на квесторите, като представят: 

пропуск, лична карта, 
синьопишеща химикалка, 

изобразителни материали – моливи, четки, бои, съд за вода, 

документ, удостоверяващ платена такса  
за първи кръг. 

 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВА ЧАСА НА ЯВЯВАНЕ!!! 



 

 

Съобщение 

 
Кандидат–студентите за специалност  
„ФИЛМОВО И ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОДУЦЕНТСТВО” 

да се явят за І кръг  
 

на 03.09.2021 г. /петък/ 

в 08.00 ч. на ул. „Г.С.Раковски” № 108 А 

 

Кандидат-студентите да носят задължително 

предпазна маска във връзка с противоепидемичните 

мерки и да спазват указанията на квесторите, като представят: 

пропуск, лична карта, 
синьопишеща химикалка, документ,  
удостоверяващ платена такса  
за първи кръг. 

 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВА ЧАСА НА ЯВЯВАНЕ!!! 



 

Съобщение 

 
Кандидат–студентите за специалност  

„ФОТОГРАФИЯ” 

да се явят за І кръг  
 

на 04.09.2021 г. /събота/ 

в 08.00 ч. на ул. „Г.С.Раковски” № 114 

 

Кандидат-студентите да носят задължително 

предпазна маска във връзка с противоепидемичните 

мерки и да спазват указанията на квесторите, като представят: 

пропуск, лична карта, собствена цифрова снимачна апаратура, 

документ, удостоверяващ платена такса  
за първи кръг. 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВА ЧАСА НА ЯВЯВАНЕ!!! 
 

 



 

 

Съобщение 

 
Кандидат–студентите за специалност  

„АНИМАЦИЯ” 

да се явят за І кръг /писмен/ 

 

на 04.09.2021 г. /събота/ 

в 08.00 ч. на ул. „Г.С.Раковски” № 114 

 

Кандидат-студентите да носят задължително 

предпазна маска във връзка с противоепидемичните 

мерки и да спазват указанията на квесторите, като представят: 

пропуск, лична карта, 
синьопишеща химикалка, 

черен молив, гума, 

документ,удостоверяващ платена такса  
за първи кръг. 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВА ЧАСА НА ЯВЯВАНЕ!!! 
 



 

Съобщение 

 
Кандидат–студентите за специалност  

„ЕКРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА” 

да се явят за І кръг /писмен/ 

 

на 01.09.2021 г. /сряда/ 

в 11.30 ч. на ул. „Г.С.Раковски” № 114  

 

на 01.09.2021 г. /сряда/ 

в 13.30 ч. на ул. „Г.С.Раковски” № 108 А  
 

Кандидат-студентите да носят задължително 

предпазна маска във връзка с противоепидемичните 

мерки и да спазват указанията на квесторите, като представят: 

пропуск, лична карта, 
синьопишеща химикалка, документ, 
удостоверяващ платена такса  
за първи кръг. 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВА ЧАСА НА ЯВЯВАНЕ!!! 



 

 

Съобщение 

 
Кандидат–студентите за специалност  
„ДРАМАТУРГИЯ” 

да се явят за І кръг /писмен/ 

 

на 02.09.2021 г. /четвъртък/ 

в 08.00 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А 

 

Кандидат-студентите да носят задължително 

предпазна маска във връзка с противоепидемичните 

мерки и да спазват указанията на квесторите, като представят: 

пропуск, лична карта, 
синьопишеща химикалка, документ, 
удостоверяващ платена такса  
за първи кръг. 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВА ЧАСА НА ЯВЯВАНЕ!!! 
 



Съобщение 
 

Кандидат–студентите – специалност  

„МЕНИДЖМЪНТ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА” /магистърска степен / 
да се явят за І кръг /писмен/ 

 

на 01.09.2021 г. /сряда/ 

в 08.00 ч. на ул. „Г.С.Раковски” № 108 А 

 

Кандидат-студентите да носят задължително 

предпазна маска във връзка с противоепидемичните 

мерки и да спазват указанията на квесторите, като представят: 

пропуск, лична карта, 
синьопишеща химикалка, документ, 
удостоверяващ платена такса  
за първи кръг. 
 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВА ЧАСА НА ЯВЯВАНЕ!!! 
 

 

 



 

 

Съобщение 
 

Кандидат–студентите – специалност  
„ЕКРАННА РЕЖИСУРА” /магистърска степен / 
Да очакват резултат от I кръг 
 

на 01.09.2021 г. /сряда/ до края на деня 

 

С резултата от първи кръг ще бъде изнесено и съобщение за втори кръг. 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВА ЧАСА НА ЯВЯВАНЕ!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Съобщение 
 

Кандидат–студентите – специалност  
„ЕКРАННА ДРАМАТУРГИЯ” /магистърска степен / 
Да очакват резултат от I кръг 
 

на 02.09.2021 г. /четвъртък/ до края на деня 

 

С резултата от първи кръг ще бъде изнесено и съобщение за втори кръг. 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ СПАЗВА ЧАСА НА ЯВЯВАНЕ!!! 
 

 

 

 


