
Допълнителен прием на кандидат-студенти по факултети и специалности  

за обучение срещу заплащане 

 
Срок за подаване на кандидатстудентски документи: от 1.08.2022 г. – 30.09.2022 г.  

(9:00 – 12:00 и 13:30 – 16:00 без съботни и неделни дни) 

Място на подаване на документите: Университетски информационен център (УИЦ) - Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24, стая №13  

Записване: Oт 9:00 – 12:00 и 13:30 – 16:00 в периода на подаване на документи (до запълване на свободните места) 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

1.     Плик-заявление и състезателен картон - закупуват се в комплект от книжарницата в сградата на Ректората 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). 

Приложение 1: Балообразуване  

 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1874/


 

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

Факултет/Специалност Варианти за кандидатстване: 

Педагогически факултет 

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

1. Психология – редовна форма – 10 места 
 

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

Факултет по икономически и социални науки 

1. Бизнес мениджмънт – редовна форма – 10 
места 

2. Мениджмънт на туристическия бизнес – 
редовна форма – 10 места 

3. Публична администрация – редовна форма 
– 10 места  

4. Финанси – редовна форма – 10 места 
5. Счетоводство – редовна форма – 10 места 
6. Маркетинг – редовна форма – 10 места 
7. Публична администрация – редовна форма 

– 10 места  
8. Икономика и бизнес – редовна форма – 10 

места  
9. Национална сигурност – редовна форма– 15 

места 

ДЗИ по Български език, Математика,  История на България или География на България  
 
или 
 
КСИ по Български език, Математика,  История на България или География на България от ПУ или друго ВУ 
 
 
 

10. Политология – редовна форма– 5 места 
11. Международна политика и бизнес 

дипломация – редовна форма– 5 места 

ДЗИ по Български език и литература, История и цивилизация или География и икономика  
или 
КСИ по История на България, или География на България, или Английски език, или Немски език или Френски език от ПУ или 
друго ВУ 
или 
Сертификат от МИ по Английски език, Немски език, Френски език 

Филологически факултет 

1. Приложна лингвистика (френски език с 
втори чужд език) – редовна форма 
 

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



или 
Сертификат от МИ по Френски език 

2. Българска филология – редовна форма,  ДЗИ по Български език и литература  
или 
КСИ по Български език 

3. Руска филология –редовна и задочна форма 
4. Български език и руски език, задочна форма 

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

5. Английска филология, редовно обучение 
6. Лингвистика с IT (английски език и втори 

чужд) – редовна форма 
7. Лингвистика с маркетинг (английски език и 

втори чужд) – редовна форма 
8. Лингвистика с бизнес администрация 

(английски език и втори чужд език) – 
редовна форма 

9. Приложна лингвистика (английски език с 
втори чужд език) – редовна форма 

ДЗИ по Английски език (виж в Приложение 1 изискванията за нивото на владеене на англ. език) 
или 
КСИ по Английки език  
или  
Сертификат от МИ по Английски език 
или 
Среден успех от легализирана диплома за средно образование от Англия или САЩ 

10. Приложна лингвистика (немски език с втори 
чужд език) – редовна форма 

ДЗИ по Немски език (виж в Приложение 1 изискванията за нивото на владеене на немски език) 
или 
КСИ по Немски език от ПУ или друго ВУ 
или 
Сертификат от МИ по Немски език 

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

ДЗИ по Испански език (виж в Приложение 1 изискванията за нивото на владеене на испански език)  
или 
КСИ по Испански език от ПУ или друго ВУ 
или 
Сертификат от МИ по Испански език 

12. Френска филология, редовно обучение 
 

ДЗИ по Френски език (виж в Приложение 1 изискванията за нивото на владеене на френски език) 
или 
КСИ по Английки език  
или  
Сертификат от МИ по Английски език 
 

13. Български език и история, задочна форма ДЗИ по Български език и литература или История и цивилизация 

или 
КСИ по История на България или Български език от ПУ или друго ВУ 

 


