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ВАЖНО!!! 
 
         Всички кандидат-студенти, независимо дали желаят да кандидатстват с оценка от ДЗИ, олимпиади, 
международен сертификат, предварителен или редовен изпит, трябва задължително да подадат 
документи в периода от 18 юни до 2 юли 2013г.  (вкл. събота и неделя)  по един от следните начини: 

 
1. В Ректората на Университета – гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 
2. Онлайн на адрес - https://ksk.uni-plovdiv.bg; 
3. В бюрата на ЦКПИ и НАПС по градове от 17 до 30 юни. 

 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 
1. Диплома за средно образование - оригинал и ксерокопие (оригиналът на дипломата се връща 

на кандидата след направена сверка); 
2. Лична карта; 
3. Състезателен картон (купува се от книжарницата на Университета или в бюрата по градове 

на ЦКПИ и НАПС). 
 
      ЗАБЕЛЕЖКА : 
 

  * Кандидат-студентите с първа и втора група инвалидност, военноинвалидите, кръгли сираци до 25-

годишна възраст (навършена в годината на кандидатстване) и майките с три и повече деца са 
освободени от такса за кандидатстване, след като представят документ, удостоверяващ тези 
обстоятелства. 

  
   * Близнаците, които кандидатстват едновременно в университета, заплащат 50 % от таксата за 

кандидатстване, като представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства (актове за раждане ). 

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ В ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2013 г. 

 
 1. Английски език   5 юли 

 2. География на България    6 юли 

 3. Биология   6 юли 

 4. Български език    8 юли 

5. Математика   9 юли 

6. История на България   10 юли 
 7. Испански език    11юли 

 8. Информатика   11 юли 

 9. Френски език   11 юли 

 10.Психология   11 юли 

 11. Новогръцки език    12 юли 

 12. Немски език    12 юли 

 13.Химия    12 юли 

 14.Тест със събеседване по физика   13 юли 

 15.Изобразително изкуство   13 юли 

 16.Музика   13 юли 

 17. Теология – устен   15 юли 

 18. Комплексен изпит по физическо възпитание   17 и 18 юли 

Информация за сгради, зали и имена на заявилите участие ще се публикува в сайта на Университета и на 
информационни табла пред централната и Новата сграда на Университета в деня, предхождащ съответния 
изпит. 

 Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат, както следва: 
         Първи кръг   12 септември 
         Втори кръг   13 септември 
         Трети кръг   14 септември 
 

НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ – 9.00 ЧАСА. 

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 ми-
нути преди обявения начален час. 

Един ден преди изпита кандидатът е длъжен да провери в коя сграда и в коя зала е разпределен да 
се яви – разпределението се обявява пред Ректората на Университета и в интернет. 

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда: 

– от 18 юни до 2 юли – при подаване на документи в Пловдив; 

– по време на провеждане на кандидатстудентските изпити през юли – от 14.00 до 17.00 часа в Ректората. 


