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ЗА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Философският факултет е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в 

областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават 

висококвалифицирани професори, доценти и асистенти. Във факултета ежегодно се 

обучават около 3000 студенти в три образователни степени – бакалавър, магистър и 

доктор. Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, 

изследва, развива и препредава човешкия опит в хуманитарната, социалната и 

политическата сфера чрез научна и практическа квалификация. Философският факултет 

е институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна 

интелигенция. 

   

Философски факултет предлага обучение за придобиване на бакалавърска степен в 

десет специалности: 

• Философия (редова и задочна форма) 

• Философия на английски език (редовна форма) 

• Културология (редовна форма) 

• Европеистика (редовна форма) 

• Социология (редовна форма) 

• Политология (редовна форма) 

• Психология (редовна форма) 

• Публични информационни системи (редовна форма) 

• Публична администрация (редовна форма) 

• Библиотечно-информационни науки (редовна и задочна форма) 

  

http://phls.uni-sofia.bg/


 

3 
 

СПЕЦИАЛНОСТИ 

ФИЛОСОФИЯ 

Специалност "Философия" обхваща в своята бакалавърска програма широк и 

разнообразен спектър от специализирани дисциплини, които покриват на практика както 

цялата история на философията, така и най-важните области на съвременните 

систематични изследвания. За по-нататъшно обучение  предлага различни магистратури 

като История и съвременност на философията, Философия на английски език, 

Философия за средните училища, Философска антропология, Интегративна биоетика и 

др. Тя може да се похвали и с една от най-многобройните и интензивно развиващи се 

докторски програми в Софийския университет. В образователната и научно-

изследователска дейност колегията на специалност Философия се води от най-добрите 

образци в дългогодишната история на преподаването на Философия в СУ “Св. Климент 

Охридски”; от друга страна - както се вижда от разнообразните магистратури и 

множеството избираеми курсове - специалността е място за нови и съвсем актуални 

проблеми, теми и теории. 

ФИЛОСОФИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

PHILOSOPHY (IN ENGLISH) 

The main objective of the Sofia University BA Program in Philosophy (in English) is to provide 

students with a broad profile in philosophy. Our goal is to cultivate state of the art knowledge, 

skills, habits and attitudes. The program fosters erudition, methodological skills, analytical 

ability and critical thinking. Students will gain wide and fundamental knowledge so that they 

build on it to hone specialized skills in philosophy – immersing themselves in its complexity, 

communicative potential, and different traditions. The training is aimed at the formation of 

knowledge of the evolution of philosophical and social thought, of the different forms of critical 

and creative thinking, and of cultural self-reflection. 
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ПСИХОЛОГИЯ 

Специалност „Психология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

се обособява в самостоятелна катедра през 1972 г. Със своите 29 преподаватели и две 

катедри днес, тя е сред най-големите психологически звена в България и предлага 

акредитирано обучение в трите степени на висшето образование: бакалавърско, 

магистърско и докторско. Психологията е интригуваща наука, която има пряко 

приложение в живота на всеки човек. Нейните изследвания и открития могат да ни 

помогнат да се справяме по-лесно с предизвикателствата и с трудностите на 

всекидневието. Психологията обаче е и още по-удовлетворяваща професия, тъй като 

психолозите работят във всички сфери на трудовия и обществения живот и допринасят 

със своите познания и умения за подобряването на живота както на отделните хора, така 

и на човешките групи. 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

В условията на динамични социални промени, на дълбока и всеобхватна социална криза, 

на отмиране на съществуващи и утвърждаване на нови ценности все по-належаща става 

необходимостта от по-дълбоко проникване и разбиране на ставащото в нашето общество 

и в света като цяло. Това е предизвикателство и отговорност пред всички, които поемат 

професионалната кариера на социолога. Освен курсове, обучението в специалност 

„Социология“ включва и изследователски практики - работа на "терен", както ние го 

наричаме, и стажове в различни институции. Работим и по много проекти, затова и към 

катедрата има Изследователски център по социални науки, ако искате да видите 

последните му изследвания, посетете сайта www.rcss.eu.  Образованието по социология 

включва и трите степени – бакалавърска, магистърска и докторска. Имаме контакти и с 

много чужди университети и голяма част от нашите студенти отиват за един семестър в 

тях по програма ЕРАЗЪМ. 

  

file:///C:/Users/LenovoAdmin/Desktop/www.rcss.eu
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ПОЛИТОЛОГИЯ 

Специалност "Политология" към Философски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" е 

открита през 1986 г. и от създаването си досега предоставя на своите студенти системни 

познания както за вътрешно-политическите, така и за международните политически 

явления и процеси, и възможност за придобиване на умения за анализиране, оценяване 

и управление на политическите събития и реалности. Основната цел е да се подготвят 

висококвалифицирани кадри, които да могат да се реализират както в публичния, така и 

в частния сектор. Завършилите и трите степени на специалността могат да практикуват 

разнообразен кръг от професии, включващи служители в рамките на държавната 

администрация, в органите на законодателната и изпълнителната власт, политически 

консултанти към различни държавни институции, служители в бюджетни организации 

за публични услуги, политически анализатори в печатните и електронните медии, 

служители в недържавни публични органи или т.нар. "неправителствени организации", 

консултанти към политически партии или в рамките на частния сектор. 

 

КУЛТУРОЛОГИЯ 

Основният фокус на специалност „Културология“ е обучението по история и теория на 

културата, съчетано с обучението по приложно културознание. От 1990 г. досега 

специалността се утвърждава като престижна и интересна сред студентите и успешна в 

произвеждането на кадри за пазара на труда. В рейтинговата система за висшите 

училища в България, в направлението „Социология, антропология и науки за културата“, 

обучението в Софийския университет заема най-висока позиция. В момента 

образованието по културология включва три степени – бакалавърска, магистърска и 

докторска. Учебните планове на специалността биват периодично обновявани в рамките 

на допустимото от закона, като целта е  да се поддържа съвременно научно равнище и се 

осигури качествено модерно и гъвкаво образование, съобразено с нови тенденции и 

методи на обучение, а също така и да се създават моделни програми и за други катедри 

и програми в страната.  Специалността стимулира студентите за собствени инициативи 

в областта на науката за културата, културните политики и културния мениджмънт, 

обществени и творчески изяви.  
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ  

От учебната 2006/2007 година до сега в специалност „Библиотечно-информационни 

науки" се осъществява прием в редовна и задочна форма на обучение (след завършено 

средно образование и за срок на обучение 4 години)  в една бакалавърска и три 

магистърски програми, както и за придобиване на образователна и научна степен 

"доктор". Специалността "Библиотечно-информационни науки" се поддържа от катедра 

"Библиотекознание, научна информация и културна политика". Целите на обучението са 

свързани с придобиването на знания по отношение на условията на труд, икономика, 

предприемачество, работа с персонален компютър и приложни програми; чуждоезикови 

компетентности, работа с автоматизирани библиотечни системи, интернет комуникация, 

нормативна уредба на библиотеките, библиотечен маркетинг; общо библиотекознание, 

организация на библиотечни фондове, каталогизация на библиотечни ресурси, 

библиотечно обслужване, справочно-информационна дейност, библиотечен 

мениджмънт, национална библиотечна система и др. 

 

ЕВРОПЕИСТИКА 

Специалност „Европеистика“ е българският аналог на специалността European Studies, 

която през последните  50 години се утвърждава като една от най-престижните и 

перспективните в редица висши учебни заведения от цял свят. Образованието по 

Европеистика в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ провежда 

последователно следните принципи, които са защитени чрез инструментите на 

съвременното висше образование: интердисциплинарност на базисната подготовка; 

многообразие на образователните профили, което позволява гъвкавост и 

индивидуализация на академичното развитие на студентите; отворен характер на 

учебното съдържание и поддържане на учебния план и отделните програми и курсове в 

съответствие с динамиката на предмета; прилагане на нови образователни подходи, 

въвеждане на интерактивни и интернет-базирани методи; широко въвеждане на 

практически подходи и умения за самостоятелно решаване на реални проблеми. 
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ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Образователните цели на бакалавърско равнище на специалност „Публична 

администрация“ са конкретизирани по начин, който осигурява реализирането на 

мисията, целите и съдържанието на специалността. Студентите-бакалаври получават 

основни и профилиращи знания за (1) нормативното устройство на администрацията и 

на свързаните с административната сфера обществени дейности; (2) за политическата 

система, политическите отношения и политическата култура, в специфични райони и за 

отношенията между политическата и административната сфери; (3) за управленските 

технологии за вземане на решение в областта на националните и регионалните общности, 

секторите на обществената инфраструктура, държавните и неправителствените 

организации; (4) за публичните финанси, бюджетирането и принципите на 

функциониране на икономическите закони в публичната сфера; (5) за информационните 

системи и технологии на съвременно равнище; (6) за правото и административните 

аспекти на ЕС. Студентите-бакалаври от специалността имат възможност да практикуват 

в различни по своя характер инстанции на местната и централната власт и да подбират в 

тези рамки отдели и подразделения, съответстващи по- пълно на техните собствени 

професионални намерения. Те също така придобиват познания за взаимодействието 

между политиката и администрацията в условията на демокрация и формират 

специфични лидерски умения. 

 

ПУБЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Белег на съвременното информационното общество е нарастването на информационните 

потоци и все по-ясното идентифициране на трудности, свързани с достъп, организация, 

управление, оценяване и интерпретиране на информацията. Информатизацията на 

обществото е свързана преди всичко с идентифицирането на информацията като един от 

основните ресурси за неговото развитие. Специалност „Публични информационни 

системи“ (ПИС) предлага обучение в едно бързо развиващо се модерно направление. 

Учебният план е структуриран по начин, който гъвкав гъвкаво и балансирано съчетава 

теоретични познания и практически умения.  
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Приемът в специалност ПИС започва за учебната 2018/2019 година. Осъществява се за 

ОКС „бакалавър“ в редовна форма на обучение (след завършено средно образование и 

за срок на обучение 4 години). Специалност „Публични информационни системи" се 

поддържа от катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика“, 

която е част от структурата на Философски факултет от 1993 г. 
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АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Отдел „Студенти“ на Философски факултет може да отговори на всички Ваши въпроси, 

свързани с обучението Ви в Софийски университет. За повече информация посетете 

сайта на ФФ: http://phls.uni-sofia.bg/article/19 

 

ИНСПЕКТОР ВАЛЕНТИНА КОЗАРСКА 

Отдел „Студенти“ за специалности Философия, Философия на английски и Психология 

се намира в Ректорат, Южно крило, ет.2, каб. 46, тел. 93 08 524. 

 

ИНСПЕКТОР АЙРЕДИН МЕХМЕДОВ 

Отдел „Студенти“ на специалности Културология и БИН се намира на бул. “Цариградско 

шосе” № 125, бл. 4, ет. 2, каб. 239 при, тел. 02 80 05 178. 

 

ИНСПЕКТОР ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА 

Отдел „Студенти“ на специалности Европеистика и Публична администрация се намира 

на бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 4, ет. 2, каб. 238 при, тел. 02 80 05 195.  

 

ИНСПЕКТОР МИЛАНА НЕДЯЛКОВА  

Отдел „Студенти“ на специалности Социология и Политология се намира на бул. 

“Цариградско шосе” № 125, бл. 4, ет. 2, каб. 237 при, тел. 02 80 05 170.  

  

http://phls.uni-sofia.bg/article/19
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ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ 

Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е 

електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк 

от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg. Достъпът до 

електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични 

данни и валиден адрес на електронната поща. 

Кандидат-студентите се регистрират за класирането в срок от 22 юни до 3 юли 2020 г. 

 При онлайн регистрация за класирането, документите се прикачват по указания 

в системата начин и плащането на таксата е само чрез системата. 

 За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата 

генерира входящ кандидатстудентски номер. 

 Право на участие в класирането се добива след успешно извършена регистрация 

и получен от системата кандидатстудентски входящ номер. 

Първият етап на класирането се извършва на 07 юли 2020 г. Класираните кандидат-

студенти от първия етап от 08 юли до 10 юли включително имат възможност: 

 Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в 

следващите етапи. 

 Да попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-

предна желана специалност. 

 Да не потвърдят или да не се запишат. В тези случаи те отпадат от всички 

класирания и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се 

попълват на следващото класиране. 

 Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на 

този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на 

класиранията. 

Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането 

и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в 

следващия етап на класирането. 

Вторият етап на класиране се извършва на 14 юли 2020 г. В него участват 

потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна 

желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-

студенти. 

Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се 

извършва от 15 до 17 юли 2020 г. вкл.Непотвърдилите от второто класиране кандидати 

губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно. 

Чл. 37. Третият етап на класирането се извършва на 21 юли 2020 г. Срок за записване – 

от 22 до 24 юли 2020 г. вкл. Резултатите от това класиране са окончателни. 

С балообразуването и семестриалните такси можете да се запознаете тук. 

https://online.uni-sofia.bg/
http://www.uni-sofia.bg/
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ЗАПИСВАНЕ 

Студентите, които са постигнали необходимия бал след първото класиране, се записват 

в специалността, в която са класирани на първия етап. Записването се извършва в отдел 

„Студенти“ на Философски факултет (виж точка Административно обслужване) 

Студентска книжка се закупува в книжарниците в Ректората и се попълва. Освен нея 

трябва да бъдат представени: 

 формуляр за записване на новоприети студенти (изтегля се от страницата на 

Софийския университет и се попълва); 

 оригинал и копие на дипломата за средно образование; 

 лична карта; 

 документ за платена семестриална такса; 

 две паспортни снимки; 

 декларация за здравно осигуряване, която се получава при записване;  

Ако сте приети по второ или следващо желание, но искате да продължите във втори етап 

на класирането за прием в специалност, която сте написали на по-предна позиция, 

можете да потвърдите специалността от първия етап и мястото да ви бъде запазено. 

Действието се извършва според указанията за прием в СУ. Ако на второ класиране все 

още не сте приети в най-желаната от Вас специалност, но фигурирате в приетите на по-

задно желание, можете да продължите (повтаряйки процедурата по потвърждаване) към 

трето класиране, което е окончателно и след него следва записване. 

 

ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ 

!!! СЛЕДВА СТАНДАРТНОТО ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, ВАЛИДНО ПРЕДИ 
ОБЯВЯВАНЕТО НА ПАНДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ОТ COVID-19. ИМА ВЕРОЯТНОСТ 
ПРОЦЕДУРАТА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА – МОЛЯ ПРОВЕРЕТЕ УКАЗАНИЯТА ОТ 
СТРАНИЦАТА НА ФАКУЛТЕТА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Ѝ !!! 

 ПАРИЧЕН САЛОН - Ректорат, бул. “Цар Освободител” № 15, ІV етаж, Северно 

крило (входът от ул. “Шипка”, последен етаж)  

Работно време: от 8.30 до 17.00 часа 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_bakalav_r_i_magist_r_sled_sredno_obrazovanie/kandidatstudentska_kampaniya_2020/pravilnik_za_priemane_na_studenti_v_sofijskiya_universitet_sv_kliment_ohridski_za_uchebnata_2020_2021_g2/klasirane_na_kandidat_studentite
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 С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент 

Охридски” 

БНБ - централно управление – за всички студенти 

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD 

 При плащане по банков път задължително се вписват: 

1. Трите имена ( на обучаващия се) 

2. ЕГН (на обучаващия се) 

3. Факултет 

4. Специалност 

! За специалностите, различни от Философия, Философия на английски и Психология, 

кандидат-студентите могат да заплатят семестриални такси или да получат печат и на 

касите в Стопански факултет на  бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, ет. 4, стая 408.  

! Ако сте заплатили семестриална такса по банков път, е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да отидете 

в Паричен салон в Ректората (гр. София, бул. “Цар Освободител” №15, ІV етаж, Северно 

крило) или на касите в Стопански факултет за печат ПРЕДИ ЗАПИСВАНЕ в отдел 

„Студенти“. Предимството на заплатилите по банков път е, че се чака на значително по-

малка опашка. Във връзка с промените, свързани с пандемията от COVID-19, част от 

процедурите за записване и потвърждаване вероятно ще бъдат променени – следете 

указанията от сайта на СУ. 

 

ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ  

 

ЕЛЕКТРОННИТЕ КАРТИ могат да се издадат за всички студенти (бакалаври, магистри), 

докторанти, специализанти. В зависимост от личните предпочитания на притежателя 

има възможност за издаване на няколко вида карти. 
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 СУ карта  

Картата осигурява достъп до общежитията и сградите на СУ. Има функции на читателска 

карта към всички библиотеки към Университета. Цената за издаване е десет (10) лв, а 

валидността ѝ е една академична година. 

 ISIC SU карта 

Предназначена само за студенти, записани в редовна форма на обучение. Освен достъп 

до общежитията, библиотеките и сградите на СУ, картата дава редица преференции в 

България и чужбина (музеи, културни и исторически забележителности, галерии, кина, 

театри, магазини, ресторанти, заведения и др). ISIC е валидна една академична година. 

Осигурява редуцирани цени при пътуване - 50% намаление на билети и абонаментни 

карти при пътуване с БДЖ (важи до 25-годишна възраст на студента), право за 

издаване/зареждане на студентска/докторантска карта за обществения транспорт в 

София (вкл. метро, трамваи, тролеи, автобуси без нощния транспорт). За повече 

информация инсталирайте мобилното приложение MyISIC. Таксата за издаване е 

петнадесет (15) лв. При подновяване след година е десет (10) лв. 

 EYC SU карта 

European Youth Card e карта за младежи до 29 г. вкл., предлагаща голям брой 

преференции за културни обекти, пътуване, настаняване, пазаруване и услуги в 36 

държави в Европа. Осигурява достъп до библиотеките, сградите и общежитията към СУ. 

Валидността на картата е една академична година, а цената ѝ е петнадесет (15) лв. От 

дигитално устройство се използва приложението MyEYC. 

 DSK-ISIC 

Студентска дебитна карта DSK-ISIC е предназначена за студенти, стажанти или 

докторанти в редовна форма на обучение. Картата представлява комбинация от дебитна 

карта Debit Mastercard PayPass на Банка ДСК, студентска идентификационна карта ISIC 

и карта за намаления при пътуване с БДЖ. Стандартната такса за издаването ѝ е шест (6) 

лв. При издаване по "Студентски пакет", DSK-ISIC е безплатна. 

 



 

14 
 

Необходими документи за издаване и преиздаване на карта: 

 Електронно заявление за издаване на СУ ISIC карта (попълнено и принтирано 

предварително) 

 Платежен документ за издаване на карта (служебен бон от каса/вносна бележка 

от търговска банка/разписка от ePay/EasyPay/FastPay/разплащателен терминал); 

 Матова паспортна снимка (формат 3.5/4.5 см); 

Можете да получите Вашата карта в библиотеката на Философски факултет, 

Ректорат, Южно крило, около 2 седмици след започването на академичната година.  
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СТРУКТУРИ НА СТУДЕНТСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 

Факултетен студентски съвет (ФСС) към Философски факултет (ФФ) е създаден през 

2003 г. и оттогава досега работи за доброто на студентите на ФФ. ФСС е орган, към който 

студентите от факултета могат да се обърнат както с въпроси и проблеми, за решението 

на които имат нужда от помощ, така и с предложения за това как те виждат развитието 

на студентската общност на ФФ. Те полагат всички усилия, за да може даден студент, 

отправил запитване и/или предложение, да получи навременен и задоволителен отговор. 

Организират и редица събития, с които можете да се запознаете на тяхната фейсбук 

страница. За да се обърнете, към тях можете да последвате „Факултетен студентски 

съвет“ във фейсбук или на страницата „ФСС на ФФ“.  

 

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 

Студентски съвет е законова създадена структура за защита и правата на студентите. 

Членовете на съвета са 60. От тях 52 са студенти и 8 са докторанти. Всички те се избират 

пряко от студентите, като всеки факултет, в зависимост от броя учащи, разполага с 

различен брой представители. Основната цел на съществуване на тази организация е да 

бъде в помощ на студентите и докторантите. Всеки може да се обърне към тях за съвет 

или помощ в рамките на компетенциите им. Членовете на Студентския съвет участват в 

организирането и управлението на университета като институция. 

След началото на академичната година ще имате възможността да се запознаете с 

дейността тези две структури и ако желаете можете да станете част от тях. 

 

КЛУБОВЕ 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ има повече от 60 студентски клубове и 

организации, свързани с интересите на студентите. Всеки студент има право да участва 

във всеки от тях. Сред клубовете на Философски факултет са: 
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 Клуб Публична администрация са общност от хора с общи интереси. Дейността 

на клуба е насочена към развитието на образованието, както и обвързването му с 

практиката, насърчаването и включването на студентите в академичния и 

институционалния живот на Публична администрация и създаване на 

възможности за реализиране на студентски инициативи. 

https://www.facebook.com/ClubPublAdm  

 Студентски клуб на политолога организират ежемесечни кръгли маси, 

публични дискусии, обсъждайки политическите теми на деня. 

https://bg-bg.facebook.com/StudentsClubofPoliticalScience  

 Анблок е платформа за млади политолози. Читателите ще имат възможност да 

прочетат анализи по актуални теми през призмата на студентите. 

https://www.facebook.com/enblocbg/  www.enblocbg.com  

и други. 

  

https://www.facebook.com/ClubPublAdm
https://bg-bg.facebook.com/StudentsClubofPoliticalScience
https://www.facebook.com/enblocbg/
http://www.enblocbg.com/
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ОБЩЕЖИТИЯ, СТИПЕНДИИ И СТОЛОВЕ 

ОБЩЕЖИТИЯ 

С въпроси, свързани с общежитията се занимават Комисия по настаняване (КН) и 

Поделение „Социално-битово обслужване“ (ПСБО). 

Задачите на ПСБО са свързани с поддръжката на функционалното и експлоатационното 

състояние на университетските общежития и столове, предназначени за студентски 

нужди. Поделение “Социално-битово обслужване” стопанисва общо 10 блока със 17 

входа позиционирани в рамките на ж.к. “Студентски град” – София. 

Комисия по настаняване (КН) е структура, избирана ежегодно от Студентски съвет при 

СУ и тяхната мисия е да осигури на студентите място за живеене.  

За записване за общежитие е необходимо да: 

 сте студент или докторант в редовна форма на обучение  

 Вие и Вашите родители да нямате адресна регистрация и да не притежавате 

жилище на територията на град София. 

Документите се подават посредством електронна система преди началото на 

академичната година по дати, предварително анонсирани от Ректора. Вашето заявление 

трябва да съдържа: 

 сканиран акт за раждане; 

 декларация за психично здраве (попълва се онлайн, не е нужна лекарска визита); 

 снимка 

Семейните студенти прикачват и документи, описани в заповедта на Ректора (всяка 

година е различна, ще я намерите на сайта на Комисията по настаняване към СУ). 

Настаняването се извършва въз основа на приемния бал. Настаняването по номер на 

блокове се извършва на случаен принцип и НЕ подлежи на избор. 

 Случаите, в които студентът се ползва с предимство за класирането (т.е. се 

настанява, без да взима участие в класацията по успех, но задължително подава 

електронно заявление), са: 

https://students.uni-sofia.bg/kn/
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1. студент от многодетно семейство (3 или повече учащи деца с общо 

домакинство); 

2. студент, отгледан в центрове за настаняване от семеен тип; 

3. студент, загубил родител/и; 

4. разведени или овдовели студенти с дете, грижещи се за него до навършване на 

пълнолетие; 

5. студент със 70% или повече намалена работоспособност; 

В случай на студент, ползващ предимство при класирането задължително прикачва 

документ/и, удостоверяващи посочените по-горе обстоятелства.   

Когато студентът кандидатства за семейно общежитие: 

Ако сте семеен студент и искате да живеете с брачния си партньор, се класирате по право 

за семейно общежитие без оглед на Вашия успех. Необходимо е при подаване на 

заявлението-декларация и двамата да приложите нужните документи и допълнително да 

представите сканирано свидетелство за сключен граждански брак. 

Същата информация важи и в случай, че имате дете. Тогава освен документите и 

сканираното свидетелство за сключен брак, Вие трябва да представите и акта за раждане 

на детето. 

Настаняването в студентско общежитие се извършва за всяка учебна година въз основа 

на класиране. Резултатите с имената на класираните се обявяват в интернет сайтовете на 

ПСБО и Комисия по настаняване. 

 

СТИПЕНДИИ, НАГРАДИ И ПОМОЩИ 

Комисия по стипендии, награди и помощи отговаря за справедливото разпределение на 

средства за стипендии от държавния бюджет. За повече информация, следете страницата 

във фейсбук на комисията или сайта на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

 

https://www.facebook.com/stipendiiSU/
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СТОЛОВЕ 

Поделение “Социално-битово обслужване” /ПСБО/ при СУ “Св. Климент Охридски” 

разполага с три студентски стола, намиращи се на следните адреси: 

- Стол 1, сграда Ректорат – 240 седящи места /предлага обяд и вечеря/ 

- Стол 4, Студентски град /до бл. 35/ - 480 седящи места /предлага обяд и вечеря/ 

- Стол 35, бул. “Шипченски проход” № 69А /сградата на ФНОИ/ - 100 седящи места 

/предлага само обяд/ 

В студентските столове на СУ “Св. Климент Охридски” винаги се предлага разнообразно 

меню от готвени вегетариански и месни ястия. Цените са достъпни. 
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ВАЖНИ СТРАНИЦИ 

За всеки кандидат-студент най-важно е да бъде информиран от достоверни източници, 

сред които са: 

https://www.uni-sofia.bg/ - СУ „Св. Климент Охридски“ 

http://phls.uni-sofia.bg/ - Философски факултет 

https://www.facebook.com/ffaculty  /  https://www.facebook.com/FSS.na.FF/ - ФСС при ФФ 

https://www.facebook.com/StudentskisavetSU/  /  https://sustudents.bg/ - Студентски съвет 

https://students.uni-sofia.bg/kn/ / https://www.facebook.com/KomisiaSu/ - Комисия по 

настаняване 

https://www.facebook.com/stipendiiSU - Комисия по стипендии 

https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_bakalav_r_i_

magist_r_sled_sredno_obrazovanie/kandidatstudentska_kampaniya_2020 - КСК 2020 г. и 

всичко важно за нея 

Поради настоящата обстановка, всяка информация подлежи на промяна. Затова е 

важно да следите нашите страници. При всякакви възникнали въпроси можете да 

се обръщате към нас.  

Успех! 
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СПИСЪК – ДЗИ, БАЛООБРАЗУВАНЕ И ТАКСИ 
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 На първите десет (10) от националните олимпиади по история и цивилизация, география и икономика, гражданско 

образование, философия, математика, информатика, френски език, испански език, италиански език, английски език, 

немски език, български език и литература и руски език оценката се признава за резултат от съответните 

кандидатстудентски изпити и е валидна за специалностите във Философски факултет. 

 Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е 

от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от 

държавния зрелостен изпит. 

 


