
КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТ – СТУДЕНТИ 

I. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата 
желани специалности и форми на обучение в състезателния картон. 

II. Кандидатите ще се класират според местата по специалности, които ще се обявят след 
публикуване на решението на Министерския съвет, определящо броя на студентите за тази 
учебна година. 

o За специалността „Международни икономически отношения“ след разделянето на 
мъже и жени определените за прием места се разпределят от изпитите по западен 
език на: 50% за английски и по 25% за немски и френски език. 

III. Незаетите места за мъже в хода на класирането могат да се прехвърлят за жени и обратно. 
IV. Получилите оценка Отличен 6.00 на състезателния(те) изпит(и), имащи състезателен бал, 

по-нисък от този на последния класирал се, се приемат в рамките на обявените места в 
специалности, които се определят от ПУ. 

V. Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово място за 
специалността, се приемат в рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9 ал. 3 т. 6 от 
Закона за висшето образование. 

VI. В рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9 ал. 3 т. 6 от Закона за висшето образование 
университетът ще приема успешно участвалите в конкурсните изпити ин-валиди с първа и 
втора група инвалидност – над 70%, военноинвалиди, кръгли сираци до 25-годишна възраст, 
навършена в годината на кандидатстването, майки с три и повече деца и близнаци, които 
кандидатстват едновременно в университета. 

Кандидат-студенти, които желаят да ползват посочените привилегии, подават молба до Ректора 
по образец. Молбата се удовлетворява според нормите, определени в Закона за висшето образование и 
държавните изисквания, а при отсъствие на подобен регламент – по възможност при всяко класиране, 
следващо момента на подаване на молбата. 

ОБЯБЯВАНЕ НА КЛАСИРАНИЯТА И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ 

Приетите за студенти се записват в ПУ „Паисий Хилендарски“, както следва: 

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 22 ЮЛИ 

записване: от 23 до 25 ЮЛИ (включително) – приетите на първо класиране; 

ОБЯВЯВАНЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 28 ЮЛИ 

записване: от 29 ЮЛИ до 1 АВГУСТ (включително) – приетите на второ класиране; 

ОБЯВЯВАНЕ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 4 АВГУСТ 

записване: от 5 до 9 АВГУСТ (включително) – приетите на трето класиране. 

За специалността „Актьорство за драматичен театър“ класирането ще се обяви ден след 
обявяване на резултатите през месец септември.  

 Студентите, приети по първа желана специалност, следва да се запишат в указания срок, в 
противен случай губят право на участие в следващите класирания. 

 Студентите, приети по втора, трета и т.н. специалност, желаещи да участват в следващо 
класиране, подават декларация по образец при инспектора по специалността, в която са 
приети до момента. Ако не успеят да се класират за по-предната желана специалност, запазват 

мястото си в специалността, в която са били приети. 
 Кандидат-студенти, които желаят да участват в разпределението на местата, незаети след 

третото класиране, задължително подават молби по образец до председателя на 
кандидатстудентската кампания. Неподалите молби не участват в разпределението на незаетите 
места. 

 При обявяване на допълнителни изпитни процедури кандидат-студенти от други висши училища, 
които желаят да участват в разпределението на незаетите места, задължително подават плик-
заявление и представят уверение за положен(и) изпит(и). 

 Приетите студенти, които не са се записали в ПУ „Паисий Хилендарски“ или не са подали 
декларации за участие в следващо класиране, губят придобитите студентски права. Техните 
места се обявяват за попълване при следващото класиране.  

 



Приетите студенти представят при записването си следните документи: 

 Диплома (оригинал); 

 Удостоверение от районното психиатрично диспансерно заведение по постоянно 

местоживеене на студента (че не се води на отчет); 

 Четири снимки с формат 3,5/4,5 см; 

 Лична карта (личен паспорт), която след проверка се връща на кандидата; 

 Квитанция за платена такса за обучение; 

 Документи за записване на нови студенти (студентска книжка, лична студентска карта, 

именници, уверения) – по образец на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 

ЗАКУПЕНИ САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ В СГРАДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА! 

Забележка: На записалите се за студенти не се връщат внесените такси при напускане на 

Университета по собствено желание. 

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ ВНАСЯТ, КАКТО СЛЕДВА: 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗАПИСВАНЕТО В КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА В РЕКТОРАТА                                           

( всички специалности от  Филологически, Биологически, Химически, Юридически, Философско-

исторически факултет, Факултет по физика и инженерни технологии и Факултет по икономически и 

социални науки) - В БЮРО „ПРИЕМ ТАКСИ“, КЛОН НА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“, ПАРТЕР (ВХОД 

ОТКЪМ ЮЖНАТА ЧАСТ НА ДВОРА). 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗАПИСВАНЕТО В КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА В НОВАТА СГРАДА                                   

( всички специалности от Педагогически факултет и Факултет по математика и информатика) - В НОВАТА 

СГРАДА, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 236 – СТАЯ № 123. 


