
Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ 

обявява допълнителен прием на кандидат-студенти по факултети и специалности 

Подаване на кандидатстудентски документи: от 02.08.2021 г. (9:00 – 12:00 и 13:30 – 16:00 без съботни и неделни дни) 

Университетски информационен център (УИЦ) - Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24, стая №13  

Записване: Oт 9:00 – 12:00 и 13:30 – 16:00 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
1.     Плик-заявление и състезателен картон - закупуват се в комплект от книжарницата в сградата НА ПУ „Паисий Хилендарски“; 
2.    Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. 

Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и 
средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене; 
3. Документ за платена такса за кандидатстване – 30 лева. Таксата се заплаща на място при подаване на документите; 

4. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско; 
5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%, военноинвалидите, военнопострадалите, кръглите сираци до 26-годишна възраст, 
навършена в годината на кандидатстването, лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за 
закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, майките с три и повече деца и 
близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета, представят документ, удостоверяващ тези 
обстоятелства. 
 

Лицата, които са подавали кандидатстудентски документи, но не са приети и желаят да участват в разпределението на допълнително обявените места, 

задължително подават в Университетския информационен център молба по образец до председателя на кандидатстудентската кампания. Ако ще полагат 

допълнителен изпит, прилагат и документ за внесена такса за явяване на изпит (30 лв). 

Легенда: ПУ  – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
ДЗИ  – държавен зрелостен изпит  МИ  – международен изпит  
ВУ  – висше училище    КСИ  − кандидатстудентски изпит 
 

Факултет/Специалност 
Вариант за класиране и прием: 

Оценка, получена по един от посочените начини 
II-ри вариант за класиране и прием: 

Оценка на допълнителен тест 

Физико-технологичен факултет 
1. Инженерна физика – редовна форма, 

държавна поръчка – БЕЗ ТАКСА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ; редовна и задочна форма, 

платено обучение 
2. Медицинска физика  – редовна форма, 

държавна поръчка – БЕЗ ТАКСА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ и платено обучение 

ДЗИ по Физика и астрономия, или Математика, или 
Биология и здравно образование, или Химия и опазване на 
околната среда или Български език и литература  
или 
КСИ по тест събеседване по Физика, или Математика, или 
Биология, или Химия или Български език от ПУ или друго ВУ 

 



3. Екоенергийни технологии – редовна форма, 
платено обучение  

4. Хардуерни и софтуерни системи (База См) - 
редовна форма, платено обучение 

5. Автомобилни ел. системи (База См) – 
редовна форма, платено обучение 

6. Телекомуникации с мениджмънт – редовна 
форма, платено обучение 

7. Телекомуникационни и информационни 
системи – редовна форма, платено 
обучение 

8. Ел. снабдяване и ел. обзавеждане(База См) - 
редовна форма, платено обучение 

9. Информационно и компютърно 
инженерство – редовно форма, платено 
обучение 

10. Автомобилна техника (База См) – редовно 
форма, платено обучение 

Факултет по математика и информатика 
1. Математика – редовна форма, държавна 

поръчка – БЕЗ ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

2. Бизнес математика – редовна форма, 

държавна поръчка – БЕЗ ТАКСА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ 

3. Приложна математика – редовна форма, 

държавна поръчка – БЕЗ ТАКСА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ 

 

ДЗИ по Математика или 80 % Български език и литература 
или 
КСИ по Математика, или Информатика или 80 % Български 
език от ПУ или друго ВУ 

 

Химически факултет 
1. Медицинска химия - редовна форма, 

държавна поръчка – БЕЗ ТАКСА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ; 

2. Химия – редовна форма, държавна поръчка 

– БЕЗ ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ; 

3. Химия с маркетинг – редовна форма, 

държавна поръчка – БЕЗ ТАКСА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ; 

4. Химичен анализ и контрол на качеството – 

редовна форма, държавна поръчка – БЕЗ 
ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ; 

ДЗИ по Химия и опазване на околната среда, или Физика и 
астрономия, или Математика, или  Биология и здравно 
образование, или Български език и литература или 
Английски език 
или 
КСИ по Химия, или тест събеседване по Физика, или 
Математика, или Биология, или Български език или 
Английски език от ПУ или друго ВУ 

 



5. Химия и английски език – редовна форма, 

държавна поръчка – БЕЗ ТАКСА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ; 

Филологически факултет 
1. Приложна лингвистика (френски език с 

втори чужд език) – редовна форма, 
държавна поръчка; редовна форма, 
платено обучение 
 

ДЗИ по Френски език  
или 
КСИ по Френски език от ПУ или друго ВУ 
или 
Сертификат от МИ по Френски език 

 

2. Българска филология – задочна форма, 
платено обучение 

ДЗИ по Български език и литература  
или 
КСИ по Български език 

 

3. Балканистика – редовна форма, държавна 
поръчка 

ДЗИ по Български език и литература,  или Английски език, 
или Немски език или Френски език  
или 
КСИ по Български език, или Английски език, или Немски 
език или Френски език от ПУ или друго ВУ  
или 
Сертификат от МИ по Новогръцки език, Английски език, 
Немски език или Френски език 

 

4. Славистика – редовна форма, държавна 
поръчка 

ДЗИ по Български език и литература, или Английски език, 
или Немски език, или Френски език или Руски език или 
КСИ по Български език, или Английски език, или Немски 
език или Френски език от ПУ или друго ВУ 

 

5. Руска филология – редовна форма, 
държавна поръчка; задочна форма, 
платено обучение 

ДЗИ по Руски език или Български език и литература  
или 
КСИ по Български език от ПУ или друго ВУ 

 

6. Английска филология – редовна форма, 
платено обучение 

7. Приложна лингвистика (английски език с 
втори чужд език) – редовна форма, платено 
обучение 

8. Лингвистика с маркетинг (английски език и 
втори чужд) – редовна форма, платено 
обучение 

9. Лингвистика с бизнес администрация 
(английски език и втори чужд език) – 
редовна форма, платено обучение 

10. Лингвистика с ИТ (английски език и втори 
чужд език) – редовна форма, платено 
обучение 

ДЗИ по Английски език  
или 
КСИ по Английки език  
или  
Сертификат от МИ по Английски език 

 



11. Приложна лингвистика (испански език с 
втори чужд език) – редовна форма, платено 
обучение 
 

ДЗИ по Испански език  
или 
КСИ по Испански език от ПУ или друго ВУ 
или 
Сертификат от МИ по Испански език 

 

Философско-исторически факултет 
1. Теология   – редовна форма, държавна 

поръчка – БЕЗ ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

ДЗИ по Български език и литература, или Философски 
цикъл, или География и икономика, или История и 
цивилизация, или  Английски език, или Немски език, или 
Френски език, или Испански език, или Италиански език, или 
Руски език или Математика 
или 
КСИ по теология от ПУ или друго ВУ 
или 
Сертификат от МИ по Английски език, Немски език, 
Френски език, Италиански език, Испански език или Руски 
език 

Устен по Теология, насрочен за 13 септември от 10:00 часа 
в каб. 203, Ректорат на ПУ 

2. Документалистика и архивистика   – 
редовна форма, държавна поръчка 

КСИ по История на България от ПУ или друго ВУ 

ДЗИ по Български език и литература, или Английски език, 

или Немски език, или Френски език, или Испански език, или 

Италиански език, или Руски език, или География и 

икономика 

 

3. Културна и социална антропология – 
редовна форма, държавна поръчка 

4. Културен туризъм – редовна форма, 
държавна поръчка 

КСИ по История на България, или География на България, 

или Английски език, или Немски език, или Френски език, 

или  Испански език,  или Математика 

ДЗИ по Български език и литература, или Предметен цикъл 

„Философия“, или География и икономика, или История и 

цивилизация, или Английски език, или Немски език, или 

Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, 

или Руски език, или Математика 

 

Биологически факултет 
1. Екология и опазване на околната среда – 

редовна форма, държавна поръчка 
2. Биология – редовна форма, държавна 

поръчка 
3. Микробиология и вирусология – редовна 

форма, държавна поръчка 
4. Медицинска биология – редовна форма, 

държавна поръчка 

ДЗИ по Биология и здравно образование, или Химия и 
опазване на околната среда или География и икономика 
или 
КСИ по Биология или Химия от ПУ или друго ВУ 
или 
Сертификат от олимпиади или състезания по Биология 

Допълнителен изпит (тест) по биология на: 
03.08., 05.08., 10.08., 12.08.2021 г. в 
Ректорат, стая 131, от 10 до 14 ч. 
17.08., 19.08., 24.08., 26.08.2021 г. в УИЦ, 
Ректорат, от 10 до 14 ч. 

5. Фармацевтични биотехнологии – редовна 
форма, държавна поръчка 

ДЗИ по Биология и здравно образование, или Химия и 
опазване на околната среда или География и икономика 



или 
КСИ по Биология или Химия от ПУ или друго ВУ 
или 
Сертификат от олимпиади или състезания по Биология 

6. Биология и химия – редовна форма, 

държавна поръчка – БЕЗ ТАКСА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ 

ДЗИ по Биология и здравно образование, или Химия и 
опазване на околната среда, или География и икономика 
или Български език и литература 
или 
КСИ по Биология или Химия от ПУ или друго ВУ 
или 
Сертификат от олимпиади или състезания по Биология или 
по Химия 

7. Биоинженерство – редовна форма, 
държавна поръчка 

ДЗИ по Биология и здравно образование или Химия и 
опазване на околната среда или География и икономика 
или Математика 
или 
КСИ по Биология или Химия от ПУ или друго ВУ 
или 
Сертификат от олимпиади или състезания по Биология 

Педагогически факултет 
За специалности от Педагогически факултет, изискващи проверка на говорни и комуникативни способности  

1. Джаз и поп изпълнителско изкуство – 
редовно обучение, държавна поръчка 

2. Музика – редовно обучение, държавна 
поръчка 

 

ДЗИ по Български език и литература и оценка от специален 
предмет (музикален инструмент или пеене – за 
завършилите профилирано музикално училище или 
музикална паралелка) 
или 
КСИ по музика от ПУ или друго ВУ 

Допълнителен изпит по Музика на: 
16.09.2021 г. в зала Аполон, Нова сграда, бул. "България" 
236, от 10:00 часа. 

3. Педагогика на обучението по музика – 

редовно обучение, държавна поръчка – 
БЕЗ ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Проверка на говорни и комуникативни способности 
ДЗИ по Български език и литература и оценка от специален 
предмет (музикален инструмент или пеене – за 
завършилите профилирано музикално училище или 
музикална паралелка) 
или 
КСИ по музика от ПУ или друго ВУ 

4. Психология – редовна форма, платено 
обучение 

ДЗИ по Български език и литература или предметен цикъл 
„Философия“, или История и цивилизация, или Математика, 
или Биология и здравно образование, или  Английски език, 
или Немски език, или Френски език, или Испански език, или 
Руски език 
или 
КСИ История на България или Математика, или Биология, 
или Английски език, или Немски език, или Френски език, 
или Испански език ПУ или друго ВУ  

 

 


