
ПЛАН-ПРОГРАМА 
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КСК’2012 Г. 

1. Да се подготви и проведе вътрешен университетски семинар „Ефектив-
ната КСК” с обсъждане на следните четири теми: 

А. Статистически анализ на резултатите от приключили КСК в ПУ през послед-
ните години (докладва доц. Д. Бояджиев); 

Б. Кандидатстудентският изпит, правила за образуване на бала и класи-
ране – за университетските практики в България и опита на ПУ (докладва Гр. Генова); 

В. Процедури и правила за организация на КСК’2012 (докладва доц. Ж. Чола-
кова), като специално внимание се отдели на: 

 организацията на приема на документи; 

 структурата и провеждането на кандидатстудентските изпити през 2012 г., с иде-
ята за унифициране и опростяване на съответните процедури и правила (брой на 
сесии и време на провеждане; редуциране на брой и форма на приемни изпити; по-ши-
роко прилагане на тестове, и др.); 

Г. Обсъждане и приемане на документ, съдържащ препоръки до факултетите и 
филиалите на ПУ, относно организацията и провеждането на ефективна и успешна 
КСК’2012: (докладва проф. Г. Тотков). 

     Отг.: доц. Ж. Чолакова, проф. Г. Тотков 
     Срок: 5. 12. 2012 г. 

2. Да се подготвят материалите за кандидатстудентския справочник (КС) 
на ПУ, свързани с рекламата и представянето на съответните специалности по основни 
звена. 

     Отг.: декани, директори, началник „Учебен отдел“ 
     Срок: 16. 12. 2011 г. 

3. Да се подготвят материалите за КС на ПУ, вкл. приемане на оптимизирани 
правила за формиране на бала по всяка специалност – вж. Приложение 1. (на принципа − 
„не по-сложни от използваните при последното заключително класиране на КСК‟2011‟). 

     Отг.: декани, директори 
     Срок: 16. 12. 2011 г. 

4. Да се обсъдят и приемат на АС предложенията на факултетите и филиа-
лите за разкриване на нови атрактивни специалности (вкл. на чужд език, с коопери-
ране, и др.), редуциране (на брой места по държавна поръчка) или промяна на съществу-
ващи специалности. 

     Отг.: декани, директори 
     Срок: 21. 12. 2011 г. 

5. Подготовка и издаване на КС справочник на ПУ за 2012 г., вкл. публикуване в 
Интернет. 

     Отг.: доц. Ж. Чолакова, началник „Учебен отдел“ 
     Срок: 15. 1. 2012 г. 

6. Да се създаде организация и подготви програма за провеждане на рекламната 
дейност за КСК’2012, като се свърже и с цялостното публично и интернет-представяне 
на ПУ, основните звена и специалности. Особено място да се отдели на представянето 
на възможностите за реализация, които дават предлаганите специалности (вкл. чрез ак-
тивизиране на дейността на Кариерния център и на университетското алумни-общество). 

     Отг.: декани, доц. Ж. Чолакова 
    Срок: 15. 12. 2012 г. 



7. На територията на ПУ, по основни звена, да се провеждат дни на кандидат-
студента (всеки месец, от януари до май). 

     Отг.: декани, директори 
     Срок: постоянен 

8. Да се осигури участие и представяне на Университета в провежданите канди-
датстудентски борси, включително и издаване на рекламни материали по факултети 
(съгласно графика им, от януари до май). 

     Отг.: декани, директори 
     Срок: постоянен 

9. Да се организират визити на преподаватели от ПУ в регионални центрове и ор-
ганизирането на тематични срещи с ученици, учители и родители (с представяне на 
дейности, провеждани в ПУ) в сравнително ранен период − преди избора на матуритетни 
дисциплини. 

     Отг.: декани, директори 
     Срок: постоянен 

10. За специалности, в които трудно се заемат планираните места, съответните фа-
култети да станат инициатори за организиране на национални и регионални състе-
зания (вкл. подготовка и разработване на реферати), а добрите резултати на участни-
ците да се признават за успешно положени кандидатстудентски изпити (със записване в 
съответна специалност веднага след представяне на дипломата за средно об-
разование). 

     Отг.: декани, директори 
     Срок: постоянен 

11. Да се разширят възможностите на системата за интернет администриране 
на КСК, вкл. прием на документи и плащане на дължимите такси, поддържане на база от 
сравнителни данни за интереса и ориентирането на студентите към предлаганите специ-
алности. 

     Срок: м. март 2012 г. 
     Отг.: Гр. Генова, В. Пилярски 

12. Да се ремонтира постройката, в която се помещава Информационното бюро 
за КСК и УИЦ (вкл. нова дограма, саниране и преоборудване на 13 сем. зала в компю-
търна – за обработка на данни за студенти, кандидат-студенти, свободен достъп. демон-
страции, и др.).  

     Срок: м. ноември – м. март 2012 г. 
     Отг.: Р. Киров 

13. За финансово осигуряване на план-програмата за организиране и провеж-
дане на КСК‟2012 да се използват средства, акумулирани от предишната КСК‟2011 г. 

    Срок: постоянен 
     Отг.: Л. Петкова 

14. По основни звена да се приемат съпътстващи план-програми (със срокове и 
отговорници), свързани с подготовката и организацията на КСК‟2012. 

     Отг.: декани, директори 
     Срок: 7. 8.2012 г. 



Приложение 1. 

Примерни правила за прием и балообразуване (КСК’2012) 

1. Да се осигури прием по всички специалности с оценка от матура + оценка 
от дипломата по съответния основен предмет, или с изпит по някой от след-
ните предмети: български език, история, математика, информатика, чужд език 
− английски, френски, немски, гръцки; изобразително изкуство; музика; говорни и комуни-
кативни умения за специалности, осигуряващи преподавателска правоспособност, и др. 

2. В зависимост от спецификата на всяка специалност, да се регламентира пред-
варителен прием на базата на признаване на оценки (от матура и изпити в други ВУ 
или образователни системи на чужди държави), зачитане на международни сертификати 
и призови места (на национални и международни олимпиади, форуми с конкурсен харак-
тер и др.) по съответни схеми. Например: 

А. Кандидати, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка (над 
5.50), да бъдат класирани и (условно) записани като студенти на ПУ веднага след обявя-
ване на съответните резултати. Записването да става срещу заплащане на дължимата 
студентска такса и попълване на декларация, с която се задължават в срок до 15 юли да 
представят дипломата си за средно образование. В случай, че срокът не бъде спазен, да 
губят студентските си права, без връщане на платената такса, като техните места се ова-
кантяват, и включват за попълване в следващо класиране. 

Б. Кандидат-студенти, които имат максимален бал, формиран от матуритетна 
оценка или призово място на национални или университетски олимпиади по съответния 
предмет, да имат право да се запишат веднага след представяне на съответен 
документ, при условията, посочени в А. 

В. Кандидат-студенти с гръцка диплома за средно образование, в която има 
оценка по гръцки език, да участват в класирането, без полагане на КС изпит за специал-
ността „Български език и новогръцки език”. Аналогично да се постъпва и при класиране за 
други специалности, свързани с изучаване на чужд език. 


