
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
 

ОБЯВЯВА 
 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ  
на студенти за учебната 2020/2021 година 

І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно т. 1 и т. 8 от РМС № 332 
от 14 май 2020 г.; 

ІІ. За попълване на незаети след окончателното класиране места за обучение срещу заплащане, съгласно т. 2 и т. 8 от РМС № 
332 от 14 май 2020 г. 

УСЛОВИЯ за кандидатстване: 
 

І. Допълнителният прием се извършва в съответствие с Правилника за приемане на студенти в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2020/2021 година и в съответствие със Закона за висше образование; 

ІІ. В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата (съгласно таблица 
№ 1) и за попълване на незаети места за обучение срещу заплащане (съгласно таблица № 2), могат да участват: 

1. Кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в 
съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от 
регулираните професии; 

2. Кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Университета, но отговарят на 
условията за прием. 
 

ГРАФИК за провеждане на допълнителния прием: 
 

І. СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ – от 10 до 14 септември 2020 г. - 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. 

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


 В сектор „Прием на студенти“ на Ректората е допустимо единствено валидиране на информацията от 
предварително направения от кандидат-студента запис в електронизираната система само по изключение и при 
невъзможност кандидатите да се регистрират онлайн. 

Онлайн регистрация – подаване на документи и създаване на кандидатстудентски профил в електронизираната 
система за регистрация за класиране: 

1. При онлайн регистрация за класирането, документите се прикачват по указания в системата начин. 
2. Плащането на таксата при онлайн регистрацията е само чрез системата по указания в нея начин. 
3. За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ 

кандидатстудентски номер. 
4. Право на участие в класирането се добива след успешно извършена регистрация и получен от системата 

кандидатстудентски входящ номер. 
5. Указанията за кандидатстване онлайн се обявяват на сайта на Университета - http://www.uni-sofia.bg. 
6. Дипломи за средно образование, сертификати за владеене на език и служебни бележки с резултат от успешно 

положени изпити в друго висше училище за учебната 2020/2021 г. се прикачват на обозначените за целта места и по 
указания в системата начин.  

 

ІІ. ИЗПИТИ  - допълнително ще бъдат проведени кандидатстудентски изпити, както следва: 

1. Физика – на 15.09.2020 г. от 9,00 ч. във Физически факултет 

Срок за регистрация за изпита – 8 и 9 септември 2020 г. Регистрацията се прави единствено чрез 

електронизираната система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – 
http://www.uni-sofia.bg. 

 

ІІІ. КЛАСИРАНЕ на кандидатите от допълнителния прием: 
 

1. Обявяване на класирането – 18 септември 2020 г.; 

2.  Записване на новоприетите студенти – 21, 23 и 24 септември 2020 г. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране  

места, субсидирани от държавата, се обявява за следните 

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


специалности и форми на обучение: 
Таблица № 1 

 
Шифър 

 
Специалност, форма на 

обучение 

 
Места 

 
ИЗПИТИ*: 

Оценки от дипломата за средно образование 
(държавен зрелостен изпит или от 

задължителната подготовка)* 

1 2 3 4 5 

Философски факултет 
 

001 
 
 
 
 
 

 
Философия, 
редовна форма  
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по философски цикъл 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по френски език 
7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по руски език 
9. ДЗИ по математика 

 
 

Български език и 

литература 

 
Философия 

Обществознание 

Логика и психология 
Етика и право;. 

Свят и личност 

003 
 

Социология, 
редовна форма  
 

2 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по философски цикъл 
2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по български език и литература 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по френски език 
7. ДЗИ по италиански език 

8. ДЗИ по испански език 
9. ДЗИ по руски език 

10. ДЗИ по математика 

Български език и 

литература 

Математика 

История 
Философски цикъл 

Английски език 
Немски език 

Френски език 

Италиански език 
Испански език 

Руски език 

 
004 

 
Политология, 
редовна форма 

 
15 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 

2. ДЗИ по английски език 
3. ДЗИ по немски език 

4. ДЗИ по френски език 

5. ДЗИ по испански език 
6. ДЗИ по италиански език 

7. ДЗИ по руски език 
8. ДЗИ по математика 

9. ДЗИ по философски цикъл 

10. ДЗИ по география и икономика 
11. ДЗИ по биология и здравно образование 
12. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

 
История 

 
Български език и 

литература 



13. ДЗИ по физика и астрономия 
14. ДЗИ по български език и литература 

 
005 

 
Публична 
администрация, 
редовна форма 

 
8 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 
2. ДЗИ по немски език 

3. ДЗИ по френски език 
4. ДЗИ по испански език 

5. ДЗИ по руски език 

6. ДЗИ по история и цивилизация 
7. ДЗИ по математика 

8. ДЗИ по български език и литература 
9. ДЗИ по география и икономика 

 

Български език и 
литература 

 

История 
 

 
006 

 
Културология, 
редовна форма 

 
12 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по философски цикъл 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по френски език 

6. ДЗИ по немски език 
7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 
9. ДЗИ по руски език 

 

Български език и 
литература 

 

История 
 

 
007 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Библиотечно-
информационни науки,  
редовна форма 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по философски цикъл 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по френски език 
7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 
9. ДЗИ по руски език 

10. ДЗИ по математика 

11. ДЗИ по география и икономика 
12. ДЗИ по физика и астрономия 
13. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

14. ДЗИ по биология и здравно образование 

 

 
 

Общ успех от дипломата за средно образование 
 

008 
 

Европеистика (с 
английски език, 
френски език, немски 
език, испански език),  
редовна форма 

 
3 

Държавен зрелостен изпит с 
коефициент 3: 
1. Английски език 

2. Френски език 
3. Немски език 

4. Испански език 

 

 

+ 

Държавен зрелостен 
изпит с коефициент 2: 
1. История и цивилизация 

2. Български език и литература 
3. Философски цикъл 

4. География и икономика 
5. Математика 

 
Български език и литература 



 
 

012 

 
 
Публични 
информационни 
системи, 
редовна форма 

 
 
 

2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по философски цикъл 

2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 
6. ДЗИ по френски език 

7. ДЗИ по испански език 
8. ДЗИ по италиански език 

9. ДЗИ по руски език 

10. ДЗИ по математика  
11. ДЗИ по география и икономика 

12. ДЗИ по физика и астрономия 
13. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

14. ДЗИ по биология и здравно образование 

 
 

 

 
 

 
Общ успех от дипломата за средно образование 

 
013 

 
Философия (на 
английски език), 
редовна форма 

 
4 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по философски цикъл 

2. ДЗИ по български език и литература 
3. ДЗИ по история и цивилизация 

4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 
6. ДЗИ по френски език 

7. ДЗИ по испански език 
8. ДЗИ по италиански език 

9. ДЗИ по руски език 

10. ДЗИ по математика 

 
 

Чужд език  

 
Философия 

Обществознание 
Логика и психология 

Етика и право 

Свят и личност 
История 

Български език и 
литература 

Исторически факултет 
 

014 
 
 

214 

 
История,  
редовна форма 
 
История,  
задочна форма 

 
6 
 
 

2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 

2. ДЗИ по български език и литература 
3. ДЗИ по английски език 

4. ДЗИ по френски език 
5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по испански език 

7. ДЗИ по италиански език 
8. ДЗИ по руски език 

  
 

История 

 
015 

 
Археология,  
редовна форма 

 
5 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по английски език 
4. ДЗИ по френски език 

5. ДЗИ по немски език 
6. ДЗИ по испански език 

 

 
История 



7. ДЗИ по италиански език 
8. ДЗИ по руски език 

 
017 

 
История и география,  
редовна форма 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 
2. ДЗИ по география и икономика 

3. ДЗИ по български език и литература 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по френски език 

6. ДЗИ по немски език 
7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 
9. ДЗИ по руски език 

 

 
История 

Или 
География 

018 
 
 
 

218 

Архивистика и 
документалистика,  
редовна форма 
 

Архивистика и 
документалистика,  
задочна форма 

5 
 
 
 

5 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по английски език 
4. ДЗИ по френски език 

5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по испански език 
7. ДЗИ по италиански език 

8. ДЗИ по руски език 

 

 
История 

 
020 

 
История и философия,  
редовна форма 

 
6 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 

2. ДЗИ по философски цикъл 
3. ДЗИ по български език и литература 

4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по френски език 
6. ДЗИ по немски език 

7. ДЗИ по испански език 
8. ДЗИ по италиански език 

9. ДЗИ по руски език 

История 
Философия 

Обществознание 
Логика и психология 

Етика и право 

Свят и личност 

022 История и чужд език 
(английски език/френски 
език),  
редовна форма 

4 Държавен зрелостен изпит с 
коефициент 3: 
1. История и цивилизация 

2. Български език и литература 

 
 

+ 

Държавен зрелостен 
изпит с коефициент 1: 
1. Английски език 

2. Френски език 

 
Общ успех от дипломата 

за средно образование 

Факултет по педагогика 
023 

 
 
 

Педагогика, 

редовна форма 
 
 

13 
 
 
 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по философски цикъл 
4. ДЗИ по география и икономика 

5. ДЗИ по английски език 

 
 

 

 
Български език и литература 



 
223 

 
Педагогика, 

задочна форма 

 
4     

6. ДЗИ по немски език 
7. ДЗИ по френски език 

8. ДЗИ по испански език 

9. ДЗИ по италиански език 
10. ДЗИ по руски език 

024 
 
 
 

224 
 
 
 

Социални дейности,  
редовна форма 
 
 
Социални дейности,  
задочна форма 
 

15 
 
 
 

3 
 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по философски цикъл 
4. ДЗИ по география и икономика 

5. ДЗИ по английски език 
6. ДЗИ по немски език 

7. ДЗИ по френски език 

8. ДЗИ по испански език 
9. ДЗИ по италиански език 

10. ДЗИ по руски език 

                                                                 
 

                                                                   
Български език и литература 

025 
 
 
 
 

Неформално 
образование,  
редовна форма 
 
 

2 
 
 
 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 
3. ДЗИ по философски цикъл 

4. ДЗИ по география и икономика 

5. ДЗИ по английски език 
6. ДЗИ по немски език 

7. ДЗИ по френски език 
8. ДЗИ по испански език 

9. ДЗИ по италиански език 
10. ДЗИ по руски език 

                                                                 
 

                                                                   
Български език и литература 

Факултет по славянски филологии 
026 Българска филология,  

редовна форма 
5 С коефициент 3: 

1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по английски език 

3. ДЗИ по немски език 

4. ДЗИ по френски език 
5. ДЗИ по испански език 

6. ДЗИ по италиански език 
7. ДЗИ по руски език 

 

Български език и литература 
 

 

027 Славянска филология,  
редовна форма 

8 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по английски език 

3. ДЗИ по немски език 
4. ДЗИ по френски език 

5. ДЗИ по испански език 

6. ДЗИ по италиански език 

 

Български език и литература 



7. ДЗИ по руски език 

 
028 

 
Руска филология,  
редовна форма 

 
4 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по руски език        ИЛИ 

С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по английски език 
4. ДЗИ по немски език 

5. ДЗИ по френски език 

6. ДЗИ по испански език 
7. ДЗИ по италиански език 

 
Български език и литература 

Факултет по класически и нови филологии 
 

031 
Немска филология с 
избираем модул 
„Скандинавски езици“,  
редовна форма 

 
2 
 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по немски език 
2. ДЗИ по чужд език + приложен сертификат за владеене на 

немски език на ниво минимум В2: Deutsches Sprachdiplom; 
TestDaF; ÖSD Zertifikat; Goethe-Zertifikat  

3. ДЗИ по български език и литература + приложен 

сертификат за владеене на немски език на ниво минимум В2: 
Deutsches Sprachdiplom; TestDaF; ÖSD Zertifikat; Goethe-

Zertifikat 

 
 

Чужд език 

032 Френска филология,  
редовна форма 

22 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по френски език 

2. ДЗИ по чужд език + приложен сертификат за владеене на 
френски език минимум DELF B2 

3. ДЗИ по български език и литература + приложен 
сертификат за владеене на френски език минимум DELF B2                                                    

 
Чужд език 

033 Италианска филология,  
редовна форма 

17 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по италиански език 
2. ДЗИ по чужд език + приложен сертификат за владеене на 

италиански език минимум CELI B2 

3. ДЗИ по български език и литература + приложен 
сертификат за владеене на италиански език минимум CELI B2 

 

Чужд език 

 
037 

 
Класическа филология,  
редовна форма 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 

2. ДЗИ по френски език 

3. ДЗИ по немски език 
4. ДЗИ по испански език 

5. ДЗИ по италиански език 
6. ДЗИ по руски език 

7. ДЗИ по български език и литература + приложен 

сертификат за владеене на английски, френски, немски, 
италиански или руски език на равнище минимум В2, испански 

език на равнище минимум В1 

 
Чужд език 



 
038 

 
Унгарска филология,  
редовна форма 

 
8 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 

2. ДЗИ по френски език 

3. ДЗИ по немски език 
4. ДЗИ по испански език 

5. ДЗИ по италиански език 
6. ДЗИ по руски език 

7. ДЗИ по български език и литература + приложен 
сертификат за владеене на английски, френски, немски, 

италиански или руски език на равнище минимум В2, испански 

език на равнище минимум В1 

 
Чужд език 

 
039 

 
Новогръцка филология,  
редовна форма 

 
5 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 

2. ДЗИ по френски език 
3. ДЗИ по немски език 

4. ДЗИ по испански език 
5. ДЗИ по италиански език 

6. ДЗИ по руски език 
7. ДЗИ по български език и литература + приложен 

сертификат за владеене на английски, френски, немски, 

италиански или руски език на равнище минимум В2, испански 
език на равнище минимум В1 

 

 

Чужд език 

 
040 

 
Румънска филология,  
редовна форма 

 
6 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по английски език 

3. ДЗИ по френски език 
4. ДЗИ по немски език 

5. ДЗИ по испански език 
6. ДЗИ по италиански език 

7. ДЗИ по руски език 

 
Чужд език 

 
043 

 
Иранистика,  
редовна форма 

 
6 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 

2. ДЗИ по френски език 

3. ДЗИ по немски език 
4. ДЗИ по испански език 

5. ДЗИ по италиански език 
6. ДЗИ по руски език  

7. ДЗИ по български език и литература + приложен 

сертификат за владеене на английски, френски, немски, 
испански, италиански или руски език на равнище минимум В2 

 
Чужд език 

045 Индология, 
редовна форма 

6 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 

2. ДЗИ по френски език 

3. ДЗИ по немски език 

 
Чужд език 



4. ДЗИ по испански език 
5. ДЗИ по италиански език 

6. ДЗИ по руски език  

7. ДЗИ по български език и литература + приложен 
сертификат за владеене на английски, френски, немски, 

испански, италиански или руски език на равнище минимум В2 

 
048 

 
Арменистика и 
кавказология,  
редовна форма 

 
9 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по английски език 
3. ДЗИ по френски език 

4. ДЗИ по немски език 
5. ДЗИ по испански език 

6. ДЗИ по италиански език 

7. ДЗИ по руски език 

 
Чужд език 

Факултет по математика и информатика 
051 Математика,  

редовна форма 
9 

 

С коефициент 3: 
1. изпит* по математика ІІ 

2. ДЗИ по математика 

 

 

Математика 

052 Информатика,  
редовна форма 

22 І. С коефициент 3: 
1. изпит* по математика ІІ     ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по математика 

 
Математика 

 

053 Приложна математика,  
редовна форма 

27 С коефициент 3: 
1. изпит* по математика ІІ 
2. ДЗИ по математика 

 
Математика 

054 
 
 

254 

Математика и информатика,  
редовна форма 
 

Математика и информатика,  
задочна форма 

21 
 
 

10 

 
С коефициент 3: 
1. изпит* по математика ІІ 
2. ДЗИ по математика 

        
 

Математика 

057 Информационни системи,  

редовна форма 
13 І. С коефициент 3: 

1. изпит* по математика ІІ    ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по математика 

 
 

Математика 

058 Статистика,  
редовна форма 

11 С коефициент 3: 
1. изпит* по математика ІІ 
2. ДЗИ по математика 

        

Математика 

Физически факултет 
059 

 
Физика,  
редовна форма 

4 
 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

                                                                      

Физика 

        
Математика 



 

259 
 

Физика,  
задочна форма 

 

5 
ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. изпит* по химия                                         ИЛИ 

ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

060 
 
 

260 

Инженерна физика,  
редовна форма 
 

Инженерна физика,  
задочна форма 

4 
 
 

6 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. изпит* по химия                                         ИЛИ 

ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      

 
Физика 

        
 

Математика 

061 Ядрена техника и 
ядрена енергетика,  
редовна форма 

 
4 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. изпит* по химия                                         ИЛИ 

ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      

 
Физика 

        
 

Математика 

062 
 
 

262 

Физика и математика,  
редовна форма 
 
Физика и математика,  
задочна форма 

5 
 
 

2 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. изпит* по химия                                         ИЛИ 

ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      

 
 

Физика 

        
 
 

Математика 

063 
 
 
 

263 

Астрофизика, метеорология 

и геофизика,  
редовна форма 
 

7 
 
 

4 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

                                                                      

 
 

Физика 

        
 
 

Математика 



Астрофизика, метеорология 
и геофизика,  

задочна форма 

6. изпит* по химия                                         ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

 
064 

 
Физика и информатика,  
редовна форма 

 
6 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. изпит* по химия                                         ИЛИ 

ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      

 
 

Физика 

        
 
 

Математика 

 
065 

 
Медицинска физика,  
редовна форма 

 
3 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 
4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. изпит* по химия                                         ИЛИ 

ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      

 
 

Физика 

        
 
 

Математика 

066 Комуникации и 
физична електроника,  
редовна форма 

 
10 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 
4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. изпит* по химия                                         ИЛИ 

ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      

 
 

Физика 

        
 
 

Математика 

067 Квантова и космическа 
теоретична физика,  
редовна форма 

 
7 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 
4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. изпит* по химия                                         ИЛИ 

ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      

 
 

Физика 

        
 
 

Математика 



068 Фотоника и лазерна 
физика,  
редовна форма 

 
3 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 
5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия                                         ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      
 

 

Физика 

        
 

 
Математика 

069 
 
 

269 

Оптометрия,  
редовна форма 
 
Оптометрия,  
задочна форма 

6 
 
 

4 

І.С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия 

3. ДЗИ по математика 
4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. изпит* по химия 

7. ДЗИ по биология и опазване на околната среда 
8. изпит* по биология                      ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2: 
9. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      
 

 

Физика 

        
 
 

Математика 

070 Физика на ядрото и 
елементарните частици (на 
английски език)*,  

редовна форма 

 
3 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 
4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. изпит* по химия                                         ИЛИ 

ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      

 

 
Физика 

        
 
 

Математика 

 
071 

 
Компютърно инженерство,  

редовна форма 

 
3 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 
4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия                                         ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      

 

 
Физика 

        
 
 

Математика 



072 Учител по природни науки в 
основна степен на 
образованието,  

редовна форма 

 
2 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 
5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия                                         ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      
 

Физика 

        
 

Математика 

Факултет по химия и фармация 
073 

 
273 

Химия,  
редовна форма 
Химия,  
задочна форма 

5 
 

3 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

2. изпит* по химия 

3. ДЗИ по математика 
4. ДЗИ по физика и астрономия 

5. ДЗИ по биология и здравно образование 

 
Химия 

075 Химия и информатика,  
редовна форма 

4 
 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

2. изпит* по химия 
3. ДЗИ по математика  

4. ДЗИ по физика и астрономия 
5. ДЗИ по биология и здравно образование 

 
Химия 

076 Екохимия,  
редовна форма 

4 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
2. изпит* по химия 

3. ДЗИ по математика  

4. ДЗИ по физика и астрономия 
5. ДЗИ по биология и здравно образование 

 

Химия 

077 Компютърна химия,  
редовна форма 

6 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
2. изпит* по химия 

3. ДЗИ по математика  
4. ДЗИ по физика и астрономия 

5. ДЗИ по биология и здравно образование 

 

Химия 

078 Ядрена химия,  
редовна форма 

7 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

2. изпит* по химия 
3. ДЗИ по математика  

4. ДЗИ по физика и астрономия 

5. ДЗИ по биология и здравно образование 

 
Химия 



079 Инженерна химия и 
съвременни материали,  
редовна форма 

8 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

2. изпит* по химия 

3. ДЗИ по математика  
4. ДЗИ по физика и астрономия 

5. ДЗИ по биология и здравно образование 

 
Химия 

080 Фармация,  
редовна форма 

14 Изпит* с коефициент 2: 

1. Биология 
+ Изпит* с коефициент 2: 

1. Химия 
 

Биология 

 

Химия 

Биологически факултет 
081 

 
Биология,  
редовна форма 

12 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 

2. изпит* по биология 

 

Биология 

082 Молекулярна биология,  
редовна форма 

8 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 
2. изпит* по биология 

 

Биология 

083 
 
 

283 

Екология и опазване на 

околната среда,  
редовна форма 
 

Екология и опазване на 

околната среда,  
задочна форма 

8 
 
 

5 

 
С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 

2. изпит* по биология 

 

Биология 

084 
 

 
 

284 

Биотехнологии, 
редовна форма 
 

Биотехнологии, 
задочна форма 

11 
 

2 

 
С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 

2. изпит* по биология 

 

Биология 

085 Биология и химия,  
редовна форма 

6 С коефициент 3:  
1. ДЗИ по биология и здравно образование 

2. изпит* по биология 

3. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
4. изпит* по химия 

 
Биология 

086 География и биология,  
редовна форма 

9 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 
2. изпит по биология 

3. ДЗИ по география и икономика 

 

Биология 

087 Биомениджмънт и 
устойчиво развитие,  

редовна форма 

8 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 

2. изпит* по биология 

 
Биология 



088 Биология и английски 
език,  
редовна форма 

4 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 

2. изпит* по биология 
 

С коефициент 3:  
1. ДЗИ по английски език 

 
Английски език 

 

 
Биология 

089 Агробиотехнологии,  
редовна форма 

16 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 
2. изпит* по биология  

 

Биология 

Геолого-географски факултет 
090 

 

 

География,  
редовна форма 

 

7 І. С коефициент 3: 
1. ДЗИ по география и икономика       ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по български език и литература 
3. ДЗИ по история и цивилизация 

4. ДЗИ по биология и здравно образование 

5. ДЗИ по физика и астрономия 
6. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

7. ДЗИ по математика 
8. ДЗИ по философски цикъл 

9. ДЗИ по английски език 

10. ДЗИ по немски език 
11. ДЗИ по френски език 

12. ДЗИ по испански език 
13. ДЗИ по италиански език 

14. ДЗИ по руски език 

 

География 

 
091 

 
Геология,  
редовна форма 

 
3 

І. С коефициент 3: 
1. ДЗИ по география и икономика   ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 

4. ДЗИ по биология и здравно образование 
5. ДЗИ по физика и астрономия 

6. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
7. ДЗИ по математика 

8. ДЗИ по философски цикъл 

9. ДЗИ по английски език 
10. ДЗИ по немски език 

11. ДЗИ по френски език 
12. ДЗИ по испански език 

13. ДЗИ по италиански език 
14. ДЗИ по руски език 

 
География 



 
092 

 
Туризъм,  
редовна форма 

 
8 

І. С коефициент 3: 
1. ДЗИ по география и икономика                      
ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 
4. ДЗИ по философски цикъл 

 
 
 

+ 

І. Държавен зрелостен изпит с 
коефициент 1: 

1. Английски език 
2. Немски език 

3. Френски език 

4. Испански език 
5. Италиански език 

6. Руски език 

 
 

 

География 

 
093 

 
Регионално развитие и 
политика,  
редовна форма 

 
4 

І. С коефициент 3: 
1. ДЗИ по география и икономика        ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 
4. ДЗИ по биология и здравно образование 

5. ДЗИ по физика и астрономия 

6. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
7. ДЗИ по математика 

8. ДЗИ по философски цикъл 
9. ДЗИ по английски език 

10. ДЗИ по немски език 

11. ДЗИ по френски език 
12. ДЗИ по испански език 

13. ДЗИ по италиански език 
14. ДЗИ по руски език 

 

 

 
 

 
География 

094 География и английски 
език,  
редовна форма 

8 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по география и икономика 
 

С коефициент 3:  
1. ДЗИ по английски език  
 

С коефициент 2,5: 
1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по биология и здравно образование 

4. ДЗИ по физика и астрономия 
5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. ДЗИ по математика 
7. ДЗИ по философски цикъл 

8. ДЗИ по немски език 
9. ДЗИ по френски език 

10. ДЗИ по испански език 

11. ДЗИ по италиански език 
12. ДЗИ по руски език 

 

Английски език 
 

География 
 

 

 
 

 
География 

или 
Английски език 

Факултет по журналистика и масова комуникация 



098 Журналистика,  
редовна форма 
 

 

2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по философски цикъл 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 
6. ДЗИ по френски език 

7. ДЗИ по испански език 
8. ДЗИ по италиански език 

9. ДЗИ по руски език 

Общ успех от дипломата 
за средно образование 

099 Връзки с 
обществеността,  
редовна форма 
 

 

2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по философски цикъл 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 
6. ДЗИ по френски език 

7. ДЗИ по испански език 
8. ДЗИ по италиански език 

9. ДЗИ по руски език 

Общ успех от дипломата 
за средно образование 

Богословски факултет 
 

108 
 
 
 
 

 
Теология,  
редовна форма 
 
 
 

 
22 

 
 
 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по философски цикъл 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 
6. ДЗИ по френски език 

7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 
9. ДЗИ по руски език 

10. ДЗИ по биология и здравно образование 
11. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

12. ДЗИ по география и икономика 

 

 
309 

 
Религията в Европа,  
задочна форма 

 
5 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 
3. ДЗИ по философски цикъл 

4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 
6. ДЗИ по френски език 

7. ДЗИ по испански език 
8. ДЗИ по италиански език 

 



9. ДЗИ по руски език 
10. ДЗИ по биология и здравно образование 

11. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

12. ДЗИ по география и икономика 

Факултет по науки за образованието и изкуствата 
110 Предучилищна и 

начална училищна 
педагогика,  
редовна форма 

10 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 
3. ДЗИ по география и икономика 
4. ДЗИ по философски цикъл 
5. ДЗИ по английски език 

6. ДЗИ по немски език 
7. ДЗИ по френски език 

8. ДЗИ по испански език 

9. ДЗИ по италиански език 
10. ДЗИ по руски език 

 

 

 
Български език и литература 

111 Предучилищна 
педагогика и чужд език,  
редовна форма 

5 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 
2. ДЗИ по немски език 

3. ДЗИ по френски език 
4. ДЗИ по испански език 

5. ДЗИ по италиански език 
6. ДЗИ по руски език 

 

Български език и литература 

112 Начална училищна 
педагогика и чужд език,  
редовна форма 

3 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 
2. ДЗИ по немски език 

3. ДЗИ по френски език 

4. ДЗИ по испански език 
5. ДЗИ по италиански език 

6. ДЗИ по руски език 

 

Български език и литература 

113 Социална педагогика,  
редовна форма 

5 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 
3. ДЗИ по география и икономика 
4. ДЗИ по философски цикъл 
5. ДЗИ по английски език 

6. ДЗИ по немски език 

7. ДЗИ по френски език 
8. ДЗИ по испански език 

9. ДЗИ по италиански език 
10. ДЗИ по руски език 

 
 

Български език и литература 

114 Специална педагогика,  7 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

 

 



редовна форма 2. ДЗИ по история и цивилизация 
3. ДЗИ по география и икономика 
4. ДЗИ по философски цикъл 

5. ДЗИ по английски език 
6. ДЗИ по немски език 

7. ДЗИ по френски език 
8. ДЗИ по испански език 

9. ДЗИ по италиански език 
10. ДЗИ по руски език 

Български език и литература 

115 Логопедия,  
редовна форма 

3 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по география и икономика 
4. ДЗИ по философски цикъл 
5. ДЗИ по английски език 

6. ДЗИ по немски език 
7. ДЗИ по френски език 

8. ДЗИ по испански език 
9. ДЗИ по италиански език 

10. ДЗИ по руски език 

 

 
Български език и литература 

116 Музика,  
редовна форма 

3 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по профилиращ учебен предмет музика 

2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по английски език 

Музика 
или 

общ успех от дипломата за средно 

образование 

 
120 

Медийна педагогика и 
художествена 
комуникация,  
редовна форма 

 
4 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 
2. ДЗИ по немски език 

3. ДЗИ по френски език 

4. ДЗИ по испански език 
5. ДЗИ по италиански език 

6. ДЗИ по руски език 

 

 
Български език и литература 

121 Физическо възпитание 
и спорт,  
редовна форма 

8 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 
3. ДЗИ по география и икономика 

4. ДЗИ по биология и здравно образование 

 
Български език и литература 

Медицински факултет 
122 Медицина, 

редовна форма 

15 Изпит* с коефициент 2: 
1. Биология 

 
+ 

Изпит* с коефициент 2: 
1. Химия 

Биология Химия 

123 Медицинска сестра, 
редовна форма 

4 І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Биология  

2. Химия                                       ИЛИ 

 
Биология 

 
Химия 



ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по биология и здравно образование; 

4. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

Изпит*: Изпитите съгласно таблица № 1 могат да са положени успешно в СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2020/2021 
г. или да се представи служебна бележка за успешно положен изпит в друго висше училище за същата учебна година 
(съгласно чл. 68, ал. 1 и 2 от ЗВО). 

За специалност Медицина балообразуването може да се извършва и въз основа на оценки по биология и по химия, 
положени в други висши медицински училища, удостоверени със съответните служебни бележки.  
 

Забележка: 
1. Балообразуващите оценки от дипломата за средно образование за специалностите от допълнителния прием за попълване на 

незаети места, субсидирани от държавата, са съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски” за учебната 2020/2021 година, приложение 2; 

2. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като едната от тях е от 
държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен 
изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране  
места за обучение срещу заплащане се обявява за следните 

специалности и форми на обучение: 
Таблица № 2 

 
Шифър 

 
Специалност, форма на обучение 

 
Места 

 
ИЗПИТИ: 

Оценки от дипломата за средно 
образование (държавен 

зрелостен изпит или от 
задължителната подготовка)* 

1 2 3 4 5 

Философски факултет 
 



 
401 

 
 
 

601 

 
Философия, 
редовна форма 
 
 
Философия, 
задочна форма 

 
11 

 
 
 

6 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по философски цикъл 

2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 
6. ДЗИ по френски език 

7. ДЗИ по испански език 
8. ДЗИ по руски език 

9. ДЗИ по математика 

 
 

Български език и 

литература 

 
Философия 

Обществознание 

Логика и 
психология 

Етика и право 
Свят и личност 

 
403 

 
Социология, 
редовна форма 

 
7 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по философски цикъл 

2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по български език и литература 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 
6. ДЗИ по френски език 

7. ДЗИ по италиански език 
8. ДЗИ по испански език 

9. ДЗИ по руски език 

10. ДЗИ по математика 

 
Български език и 

литература 

Математика, 
История, 

Философски 

цикъл, 
Английски език, 

Немски език, 
Френски език, 

Италиански език, 
Испански език, 

Руски език 

 
404 

 
Политология, 
редовна форма 

 
9 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 

2. ДЗИ по английски език 

3. ДЗИ по немски език 
4. ДЗИ по френски език 

5. ДЗИ по испански език 
6. ДЗИ по италиански език 

7. ДЗИ по руски език 
8. ДЗИ по математика 

9. ДЗИ по философски цикъл 

10. ДЗИ по география и икономика 
11. ДЗИ по биология и здравно образование 
12. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

13. ДЗИ по физика и астрономия 

14. ДЗИ по български език и литература 

 
История 

 
Български език и 

литература 

 
405 

 
Публична администрация, 
редовна форма 

 
21 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 

2. ДЗИ по немски език 
3. ДЗИ по френски език 

4. ДЗИ по испански език 
5. ДЗИ по руски език 

6. ДЗИ по история и цивилизация 

7. ДЗИ по математика 

 
Български език и 

литература 

 
История 

 



8. ДЗИ по български език и литература 
9. ДЗИ по география и икономика 

406 Културология, 
редовна форма 

11 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по философски цикъл 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по френски език 

6. ДЗИ по немски език 
7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 
9. ДЗИ по руски език                         

 

Български език и 
литература 

 

История 
 

407 
 
 
 
 
 
 

607 

Библиотечно-информационни 
науки, 
редовна форма 
 
 
 
 
Библиотечно-информационни 
науки, 
задочна форма 
 

10 
 
 
 
 
 

8  

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по философски цикъл 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по френски език 
7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 
9. ДЗИ по руски език 

10. ДЗИ по математика 

11. ДЗИ по география и икономика 
12. ДЗИ по физика и астрономия 

13. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
14. ДЗИ по биология и здравно образование 

 

 
 

Общ успех от дипломата за 
средно образование 

 

408 
 
 
 

Европеистика (с английски език, 
френски език, немски език, 
испански език),  
редовна форма 

9 Държавен зрелостен 
изпит с коефициент 3: 
1. Английски език 

2. Френски език 

3. Немски език 
4. Испански език 

 
 
+ 

Държавен зрелостен изпит с 
коефициент 2: 
1.История и цивилизация 

2. Български език и литература 

3. Философски цикъл 
4. География и икономика 

5. Математика 

 

 
 

Български език 

и литература 
 

412 Публични информационни системи, 
редовна форма 
 

24 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по философски цикъл 

2. ДЗИ по български език и литература 
3. ДЗИ по история и цивилизация 

4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 
6. ДЗИ по френски език 

7. ДЗИ по испански език 
8. ДЗИ по италиански език 

 
 

 
 

 

 
Общ успех от дипломата за 

средно образование 



9. ДЗИ по руски език 
10. ДЗИ по математика  

11. ДЗИ по география и икономика 

12. ДЗИ по физика и астрономия 
13. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

14. ДЗИ по биология и здравно образование 

413 Философия (на английски език),  
редовна форма 

8 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по философски цикъл 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 

4. ДЗИ по английски език 
5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по френски език 
7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 

9. ДЗИ по руски език 
10. ДЗИ по математика 

 

 

Чужд език 

 

Философия 

Обществознание 
Логика и 

психология 
Етика и право 

Свят и личност 

История 
Български език и 

литература 

Исторически факултет 
 

414 
 
 

614 

 
История, 
редовна форма 
 
История, 
задочна форма 

 
9 
 
 

8 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по английски език 
4. ДЗИ по френски език 

5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по испански език 
7. ДЗИ по италиански език 

8. ДЗИ по руски език 

 
 

История 

 
415 

 
Археология, 
редовна форма 
 

 
7 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 

2. ДЗИ по български език и литература 
3. ДЗИ по английски език 

4. ДЗИ по френски език 
5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по испански език 

7. ДЗИ по италиански език 
8. ДЗИ по руски език 

 
 

История 

 
416 

 
Етнология и културна антропология, 
редовна форма 
 

 
5 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по английски език 
4. ДЗИ по френски език 

5. ДЗИ по немски език 
6. ДЗИ по испански език 

 
 

История 



7. ДЗИ по италиански език 
8. ДЗИ по руски език 

 
417 

 
История и география, 
редовна форма 
 

 
5 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 
2. ДЗИ по география и икономика 

3. ДЗИ по български език и литература 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по френски език 

6. ДЗИ по немски език 
7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 
9. ДЗИ по руски език 

 

 
История 

Или 
География 

418 
 
 
 

618 

Архивистика и документалистика, 
редовна форма 
 
 
Архивистика и документалистика, 
задочна форма 

10 
 
 

8 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по английски език 
4. ДЗИ по френски език 

5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по испански език 
7. ДЗИ по италиански език 

8. ДЗИ по руски език 

 
 

История 

419 История и геополитика на 
Балканите, 
редовна форма 
 

5 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 

2. ДЗИ по български език и литература 
3. ДЗИ по английски език 

4. ДЗИ по френски език 
5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по испански език 

7. ДЗИ по италиански език 
8. ДЗИ по руски език 

 
 

История 

420 История и философия, 
редовна форма 
 

4 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 
2. ДЗИ по философски цикъл 

3. ДЗИ по български език и литература 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по френски език 

6. ДЗИ по немски език 
7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 
9. ДЗИ по руски език 

 

 
История 

Философия 
Обществознание 

Логика и психология 

Етика и право 
Свят и личност 

 
421 

 
Хебраистика, 

 
5 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по история и цивилизация 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по английски език 

 
 

История 



редовна форма 4. ДЗИ по френски език 
5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по испански език 

7. ДЗИ по италиански език 
8. ДЗИ по руски език 

422 История и чужд език, 
редовна форма 

5 Държавен зрелостен изпит 
с коефициент 3: 
1. История и цивилизация 

2. Български език и литература 

 
 
+ 

Държавен зрелостен 
изпит с коефициент 1: 

1. Английски език 
2. Френски език 

Общ успех от 
дипломата за 

средно 

образование 

Факултет по педагогика 
423 

 
 
 
 

623 

Педагогика, 
редовна форма 
 
 
 
Педагогика, 
задочна форма 

3 
 
 
 

3 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 
3. ДЗИ по философски цикъл 

4. ДЗИ по география и икономика 

5. ДЗИ по английски език 
6. ДЗИ по немски език 

7. ДЗИ по френски език 
8. ДЗИ по испански език 

9. ДЗИ по италиански език 

10. ДЗИ по руски език 

                                                                 
 

                                                                   
Български език и 

литература 

 
424 

 
 

624 

 
Социални дейности, 
редовна форма 
 
Социални дейности, 
задочна форма 

 
23 

 
 

3 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по философски цикъл 

4. ДЗИ по география и икономика 
5. ДЗИ по английски език 

6. ДЗИ по немски език 
7. ДЗИ по френски език 

8. ДЗИ по испански език 

9. ДЗИ по италиански език 
10. ДЗИ по руски език 

                                                                 
 
                                                                   

Български език и 

литература 

 
425 

 
 

625 

 
Неформално образование, 
редовна форма 
 
Неформално образование, 
задочна форма 

 
10 

 
 

2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по философски цикъл 
4. ДЗИ по география и икономика 

5. ДЗИ по английски език 
6. ДЗИ по немски език 

7. ДЗИ по френски език 

8. ДЗИ по испански език 
9. ДЗИ по италиански език 

10. ДЗИ по руски език 

                                                                 
 
                                                                   

Български език и 
литература 



Факултет по славянски филологии 
426 

 
 

626 

Българска филология, 
редовна форма 
 
Българска филология, 
задочна форма 

3 
 
 

3 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по английски език 
3. ДЗИ по немски език 
4. ДЗИ по френски език 
5. ДЗИ по испански език 
6. ДЗИ по италиански език 
7. ДЗИ по руски език 

 
Български език и литература 

 
427 

 
 

 
Славянска филология, 
редовна форма 
 

 
10 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по английски език 

3. ДЗИ по немски език 

4. ДЗИ по френски език 
5. ДЗИ по испански език 

6. ДЗИ по италиански език 
7. ДЗИ по руски език 

 

Български език и литература 

 
428 

 
 

 
Руска филология, 
редовна форма 
 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по руски език    ИЛИ 

С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по български език и литература 
3. ДЗИ по английски език 

4. ДЗИ по немски език 

5. ДЗИ по френски език 
6. ДЗИ по испански език 

7. ДЗИ по италиански език 

 

Български език и литература 

 
429 

 
 

 
Балканистика, 
редовна форма 
 

 
4 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по английски език 
3. ДЗИ по немски език 

4. ДЗИ по френски език 
5. ДЗИ по испански език 

6. ДЗИ по италиански език 

7. ДЗИ по руски език 

 
Български език и литература 

Факултет по класически и нови филологии 
 

432 
 
Френска филология, 
редовна форма 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по френски език 

2. ДЗИ по чужд език + приложен сертификат за владеене на 
френски език минимум DELF B2 

3. ДЗИ по български език и литература + приложен 
сертификат за владеене на френски език минимум DELF B2                                                    

 
 

Чужд език 

   С коефициент 3: 
1. ДЗИ по италиански език 

 
 



433 Италианска филология, 
редовна форма 

2 2. ДЗИ по чужд език + приложен сертификат за владеене на 
италиански език минимум CELI B2 

3. ДЗИ по български език и литература + приложен 

сертификат за владеене на италиански език минимум CELI B2 

Чужд език 

 
434 

 
Испанска филология, 
редовна форма 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по испански език 
2. ДЗИ по чужд език + приложен сертификат за владеене на 

испански език минимум DELE B1 

3. ДЗИ по български език и литература + приложен 
сертификат за владеене на испански език минимум DELE B1                                                 

 
Чужд език 

 
435 

 
Португалска филология, 
редовна форма 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 
2. ДЗИ по френски език 

3. ДЗИ по немски език 
4. ДЗИ по испански език 

5. ДЗИ по италиански език 
6. ДЗИ по руски език 

7. ДЗИ по български език и литература + приложен 

сертификат за владеене на английски, френски, немски, 
италиански или руски език на равнище минимум В2, испански 

на равнище минимум B1 

 
Чужд език 

 
437 

 
Класическа филология, 
редовна форма 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 

2. ДЗИ по френски език 
3. ДЗИ по немски език 

4. ДЗИ по испански език 
5. ДЗИ по италиански език 

6. ДЗИ по руски език 

7. ДЗИ по български език и литература + приложен 
сертификат за владеене на английски, френски, немски, 

италиански или руски език на равнище минимум В2, испански 
език на равнище минимум В1 

 
Чужд език 

 
438 

 
Унгарска филология, 
редовна форма 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 
2. ДЗИ по френски език 

3. ДЗИ по немски език 

4. ДЗИ по испански език 
5. ДЗИ по италиански език 

6. ДЗИ по руски език 
7. ДЗИ по български език и литература + приложен 

сертификат за владеене на английски, френски, немски, 
италиански или руски език на равнище минимум В2, испански 

език на равнище минимум В1                                       

 
Чужд език 



 
439 

 
Новогръцка филология, 
редовна форма 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 

2. ДЗИ по френски език 

3. ДЗИ по немски език 
4. ДЗИ по испански език 

5. ДЗИ по италиански език 
6. ДЗИ по руски език 

7. ДЗИ по български език и литература + приложен 
сертификат за владеене на английски, френски, немски, 

италиански или руски език на равнище минимум В2, испански 

език на равнище минимум В1                                                     

 
Чужд език 

 
440 

 
Румънска филология, 
редовна форма 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по английски език 
3. ДЗИ по френски език 

4. ДЗИ по немски език 
5. ДЗИ по испански език 

6. ДЗИ по италиански език 
7. ДЗИ по руски език 

 
Чужд език 

 
441 

 
Тюркология, 
редовна форма 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 
2. ДЗИ по френски език 

3. ДЗИ по немски език 

4. ДЗИ по испански език 
5. ДЗИ по италиански език 

6. ДЗИ по руски език  
7. ДЗИ по български език и литература 

 
Чужд език 

 
443 

 
Иранистика, 
редовна форма 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 
2. ДЗИ по френски език 

3. ДЗИ по немски език 
4. ДЗИ по испански език 

5. ДЗИ по италиански език 

6. ДЗИ по руски език  
7. ДЗИ по български език и литература + приложен 

сертификат за владеене на английски, френски, немски, 
испански, италиански или руски език на равнище минимум В2                                                      

 
Чужд език 

 
445 

 
Индология, 
редовна форма 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 
2. ДЗИ по френски език 

3. ДЗИ по немски език 
4. ДЗИ по испански език 

5. ДЗИ по италиански език 

6. ДЗИ по руски език  

 
 

Чужд език 



7. ДЗИ по български език и литература + приложен 
сертификат за владеене на английски, френски, немски, 

испански, италиански или руски език на равнище минимум В2 

 
448 

 
Арменистика и кавказология, 
редовна форма 

 
2 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по английски език 
3. ДЗИ по френски език 

4. ДЗИ по немски език 

5. ДЗИ по испански език 
6. ДЗИ по италиански език 

7. ДЗИ по руски език 

 
 

Чужд език 

 

450 
 

Африканистика 
(на английски език), 
редовна форма 

 

2 
С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 

2. ДЗИ по български език и литература + приложен 
сертификат за владеене на английски език на равнище 

минимум В2 

Общ успех от 
дипломата за 

средно 
образование 

Факултет по математика и информатика 
451 Математика, 

редовна форма 

7 
С коефициент 3: 
1. изпит* по математика ІІ 

2. ДЗИ по математика 

 
Математика 

 

452 Информатика, 
редовна форма 

6 
І. С коефициент 3: 
1. изпит* по математика ІІ  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по математика 

 
Математика 

 

453 Приложна математика, 
редовна форма 

7 
С коефициент 3: 
1. изпит* по математика ІІ 
2. ДЗИ по математика 

 

Математика 
 

454 
 
 

654 

Математика и информатика, 
редовна форма 
 

Математика и информатика, 
задочна форма 

5 
 
 

3 
 

 
С коефициент 3: 
1. изпит* по математика ІІ 

2. ДЗИ по математика 

 

 
Математика 

 

455 Компютърни науки, 
редовна форма 

4 
І. С коефициент 3: 
1. изпит* по математика ІІ   ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по математика 

  

Математика 
 

456 Софтуерно инженерство, 
редовна форма 

2 
І. С коефициент 3: 
1. изпит* по математика ІІ   ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по математика 

  
Математика 

 

457 Информационни системи, 6 
І. С коефициент 3:  



редовна форма 1. изпит* по математика ІІ  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по математика 

Математика 
 

458 Статистика, 
редовна форма 

7 
С коефициент 3: 
1. изпит* по математика ІІ 

2. ДЗИ по математика 

 
Математика 

 

Физически факултет 
459 

 
 

659 

Физика,  
редовна форма 
 

Физика,  
задочна форма 

3 
 
 

2 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 
5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия                                         
ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

 
 

Физика 

 
 

Математика 

 
460 

 
 

660 
 

 
Инженерна физика,  
редовна форма 
 

Инженерна физика,  
задочна форма 

 
3 
 

2 

 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 
4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. изпит* по химия                                         
ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

 
 

Физика 

 
 

Математика 

 
461 

 
 

 

 
Ядрена техника и ядрена 
енергетика,  
редовна форма 
 

 

 
3 
 
 

 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 
5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия                                         
ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

 
 

Физика 

 
 

Математика 

462 
 

Физика и математика,  
редовна форма 

3 
 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 

                                                                      

 
 

Физика 

        
 
 

Математика 



 
662 

 
 

 
Физика и математика,  
задочна форма 

 
2 

3. ДЗИ по математика 
4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия                             ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

463 
 
 
 

663 

Астрофизика, метеорология и геофизика,  
редовна форма 
 
Астрофизика, метеорология и геофизика,  

задочна форма 

5 
 
 

2 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 
4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия                            ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      

 

 
Физика 

        
 
 

Математика 

 
464 

 
Физика и информатика,  
редовна форма 

 
5 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 
4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия                               ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература                                                                

                                                                      

 

 
Физика 

        
 
 

Математика 

 
465 

 
 

 

 
Медицинска физика,  
редовна форма 
 

 

 
3 
 
 

 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 
4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия                               ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

 
 

Физика 

 
 

Математика 

 
466 

 
Комуникации и физична 
електроника,  
редовна форма 

 
8 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 
4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия                                 ИЛИ 

                                                                      
 

 
Физика 

        
 
 

Математика 



ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

 
467 

 
Квантова и космическа теоретична 
физика,  
редовна форма 

 
8 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. изпит* по химия                                 ИЛИ 

ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      

 
Физика 

        
 

Математика 

 
468 

 
Фотоника и лазерна физика,  
редовна форма 

 
3 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. изпит* по химия                                 ИЛИ 

ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      

 
 

Физика 

        
 
 

Математика 

469 
 
 

669 

Оптометрия,  
редовна форма 
 
Оптометрия,  
задочна форма 

5 
 
 

4 

С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 
2. ДЗИ по физика и астрономия 

3. ДЗИ по математика 
4. изпит* по математика ІІ 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия 
7. ДЗИ по биология и здравно образование 

8. изпит* по биология  
ІІ. С коефициент 2: 
9. ДЗИ по български език и литература                                                                 

                                                                      

 
 

Физика 

        
 
 

Математика 

 
470 

 
Физика на ядрото и елементарните 
частици (на английски език)*,  

редовна форма 

 
3 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 
5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия                                 ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      
 

 

Физика 

        
 
 

Математика 



 
471 

 
Компютърно инженерство,  

редовна форма 

 
8 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 
5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия                                 ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      
 

 

Физика 

        
 

 
Математика 

 
472 

 
Учител по природни науки в основна 
степен на образованието,  

редовна форма 

 
2 

І. С коефициент 3: 
1. изпит* по физика 

2. ДЗИ по физика и астрономия  ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по математика 

4. изпит* по математика ІІ 
5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

6. изпит* по химия                                  ИЛИ 
ІІІ. С коефициент 2: 
7. ДЗИ по български език и литература 

                                                                      
 

Физика 

        
 

Математика 

Химически факултет 
473 

 
 

673 
 

Химия, 
редовна форма 
 

Химия, 
задочна форма 

4 
 

3 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

2. изпит* по химия 

3. ДЗИ по математика 
4. ДЗИ по физика и астрономия 

5. ДЗИ по биология и здравно образование 

 
Химия 

 
474 

 
Химия и английски език,  
редовна форма 

 
1 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

2. изпит* по химия 

3.  ДЗИ по математика 
4. ДЗИ по физика и астрономия 

5. ДЗИ по биология и здравно образование 
 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 

 
Английски език 

 

 
 

 
 

Химия 

475 Химия и информатика,  
редовна форма 

3 
 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
2. изпит* по химия 

3. ДЗИ по математика  
4. ДЗИ по физика и астрономия 

5. ДЗИ по биология и здравно образование 

 

Химия 

476 Екохимия,  3 С коефициент 3:  



редовна форма 1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
2. изпит* по химия 

3. ДЗИ по математика  

4. ДЗИ по физика и астрономия 
5. ДЗИ по биология и здравно образование 

Химия 

477 Компютърна химия,  
редовна форма 

3 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

2. изпит* по химия 

3. ДЗИ по математика  
4. ДЗИ по физика и астрономия 

5. ДЗИ по биология и здравно образование 

 
Химия 

478 Ядрена химия,  
редовна форма 

3 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

2. изпит* по химия 
3. ДЗИ по математика  

4. ДЗИ по физика и астрономия 
5. ДЗИ по биология и здравно образование 

 
Химия 

479 Инженерна химия и съвременни 
материали,  
редовна форма 

5 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
2. изпит* по химия 

3. ДЗИ по математика  

4. ДЗИ по физика и астрономия 
5. ДЗИ по биология и здравно образование 

 

Химия 

480 Фармация, редовна форма 20 Изпит* с коефициент 2: 

1. Биология 
+ Изпит* с коефициент 2: 

1. Химия 
Биология Химия 

Биологически факултет 
481 

 

681 

Биология, редовна форма 
 

Биология, задочна форма 

10 
 

6 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 
2. изпит* по биология 

 

Биология 

482 Молекулярна биология,  
редовна форма 

5 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 

2. изпит* по биология 

 
Биология 

483 
 
 

 

683 

Екология и опазване на околната среда,  
редовна форма 
 

Екология и опазване на околната среда,  
задочна форма 

7 
 
 

7 

 
С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 
2. изпит* по биология 

 
Биология 

484 
 

684 

Биотехнологии, редовна форма 
 

Биотехнологии, задочна форма 

15 
 

9 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 

2. изпит* по биология 

 

Биология 



485 Биология и химия,  
редовна форма 

4 С коефициент 3:  
1. ДЗИ по биология и здравно образование 

2. изпит* по биология 

3. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
4. изпит* по химия 

 
Биология 

486 География и биология,  
редовна форма 

3 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 

2. изпит* по биология 

3. ДЗИ по география и икономика 

 
Биология 

487 Биомениджмънт и устойчиво развитие,  

редовна форма 
7 С коефициент 3: 

1. ДЗИ по биология и здравно образование 

2. изпит* по биология 

 

Биология 

488 Биология и английски език,  
редовна форма 

5 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 
2. изпит* по биология 
 
С коефициент 3:  
1. ДЗИ по английски език 

 

Английски език 
 

 

Биология 

489 Агробиотехнологии,  
редовна форма 

7 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по биология и здравно образование 

2. изпит* по биология  

 
Биология 

Геолого-географски факултет 
490 

 
 

 
 
 
 

690 

География,  
редовна форма 
 

 
 
 
 
География,  
задочна форма 

15 
 
 

 
 
 

10 

І. С коефициент 3: 
1. ДЗИ по география и икономика          ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по български език и литература 
3. ДЗИ по история и цивилизация 

4. ДЗИ по биология и здравно образование 
5. ДЗИ по физика и астрономия 

6. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

7. ДЗИ по математика 
8. ДЗИ по философски цикъл 

9. ДЗИ по английски език 
10. ДЗИ по немски език 

11. ДЗИ по френски език 
12. ДЗИ по испански език 

13. ДЗИ по италиански език 

14. ДЗИ по руски език 

 
География 

 
491 

 
Геология,  
редовна форма 

 
5 

І. С коефициент 3: 
1. ДЗИ по география и икономика          ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 

 

География 



4. ДЗИ по биология и здравно образование 
5. ДЗИ по физика и астрономия 

6. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

7. ДЗИ по математика 
8. ДЗИ по философски цикъл 

9. ДЗИ по английски език 
10. ДЗИ по немски език 

11. ДЗИ по френски език 
12. ДЗИ по испански език 

13. ДЗИ по италиански език 

14. ДЗИ по руски език 

492 Туризъм,  
редовна форма 

2 І. С коефициент 3: 
1. ДЗИ по география и 

икономика                       ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 

4. ДЗИ по философски цикъл 

 
 
 
+ 

І. Държавен 
зрелостен изпит с 
коефициент 1: 

1. Английски език 

2. Немски език 
3. Френски език 

4. Испански език 
5. Италиански език 

6. Руски език 

 

 

 
 

География 

493 Регионално развитие и политика,  
редовна форма 

2 І. С коефициент 3: 
1. ДЗИ по география и икономика          ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
2. ДЗИ по български език и литература 

3. ДЗИ по история и цивилизация 

4. ДЗИ по биология и здравно образование 
5. ДЗИ по физика и астрономия 

6. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
7. ДЗИ по математика 

8. ДЗИ по философски цикъл 
9. ДЗИ по английски език 

10. ДЗИ по немски език 

11. ДЗИ по френски език 
12. ДЗИ по испански език 

13. ДЗИ по италиански език 
14. ДЗИ по руски език 

 
 

География 

494 География и английски език,  
редовна форма 

3 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по география и икономика 
 

С коефициент 3:  
1. ДЗИ по английски език  
 

С коефициент 2,5: 
1. ДЗИ по български език и литература 

 

Английски език 
 

География 
 

 

 

География 



2. ДЗИ по история и цивилизация 
3. ДЗИ по биология и здравно образование 

4. ДЗИ по физика и астрономия 

5. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
6. ДЗИ по математика 

7. ДЗИ по философски цикъл 
8. ДЗИ по немски език 

9. ДЗИ по френски език 
10. ДЗИ по испански език 

11. ДЗИ по италиански език 

12. ДЗИ по руски език 

или 
Английски език 

495 Геопространствени системи и 
технологии,  
редовна форма 

4 І. С коефициент 3: 
1. ДЗИ по география и икономика 

2. ДЗИ по математика                        ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по български език и литература 
4. ДЗИ по история и цивилизация 

5. ДЗИ по физика и астрономия 
6. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

7. ДЗИ по философски цикъл 

8. ДЗИ по английски език 
9. ДЗИ по немски език 

10. ДЗИ по френски език 
11. ДЗИ по испански език 

12. ДЗИ по италиански език 
13. ДЗИ по руски език 

 

География 

 

Математика 

Факултет по журналистика и масова комуникация 
689 Журналистика,  

задочна форма 
14 С коефициент 3: 

1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по философски цикъл 

4. ДЗИ по английски език 
5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по френски език 
7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 

9. ДЗИ по руски език 

Общ успех от дипломата за средно 

образование 

699 Връзки с обществеността,  
задочна форма 

8 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 
3. ДЗИ по философски цикъл 

4. ДЗИ по английски език 
5. ДЗИ по немски език 

Общ успех от дипломата за средно 

образование 



6. ДЗИ по френски език 
7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 

9. ДЗИ по руски език 

500 Книгоиздаване,  
редовна форма 

5 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по философски цикъл 

4. ДЗИ по английски език 
5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по френски език 
7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 

9. ДЗИ по руски език 

Общ успех от дипломата за средно 

образование 

501 Комуникационен мениджмънт,  
редовна форма 

8 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по английски език 

3. ДЗИ по френски език 

4. ДЗИ по немски език 
5. ДЗИ по испански език 

6. ДЗИ по италиански език 
7. ДЗИ по руски език 

8. ДЗИ по математика 

 
Чужд език 

Стопански факултет 
502 

 
 
 
 

503 

Икономика и финанси (с английски език), 

редовна форма 
 

 
 
Икономика и финанси (с френски език), 

редовна форма 

20 
 
 
 

12 

І. С коефициент 3: 
1. ДЗИ по математика 

2. изпит* по математика ІІ 

3. ДЗИ по география и икономика 
4. ДЗИ по профилиращ учебен предмет (информатика, 

информационни технологии или предприемачество)     ИЛИ                    
ІІ. С коефициент 2: 
5. ДЗИ по български език и литература 

6. ДЗИ по английски език 
7. ДЗИ по френски език 

8. ДЗИ по немски език 
9. ДЗИ по история и цивилизация 

 
 

 

Общ успех от 
дипломата за средно 

образование 

504 
 
 

505 
 

Стопанско управление (с английски език), 

редовна форма 
 
Стопанско управление (с немски език), 

редовна форма 

13 
 

7 
 

І. С коефициент 3: 
1. ДЗИ по математика 
2. изпит* по математика ІІ 

3. ДЗИ по география и икономика 
4. ДЗИ по профилиращ учебен предмет (информатика, 

информационни технологии или предприемачество)     ИЛИ                    

ІІ. С коефициент 2: 

 

Общ успех от 
дипломата за средно 

образование 



 

506 
 

 
Стопанско управление (с френски език), 

редовна форма 

 
7 

5. ДЗИ по български език и литература 
6. ДЗИ по английски език 

7. ДЗИ по френски език 

8. ДЗИ по немски език 
9. ДЗИ по история и цивилизация 

507 
 
 

Счетоводство, финанси и дигитално 
приложения (на английски език), 
редовна форма 

6 
 
 

І. С коефициент 3: 
1. ДЗИ по математика 

2. изпит* по математика ІІ 

3. ДЗИ по география и икономика 
4. ДЗИ по профилиращ учебен предмет (информатика, 

информационни технологии или предприемачество)     ИЛИ                    
ІІ. С коефициент 2: 
5. ДЗИ по български език и литература 

6. ДЗИ по английски език 
7. ДЗИ по френски език 

8. ДЗИ по немски език 
9. ДЗИ по история и цивилизация 

Общ успех от 
дипломата за средно 

образование 

Богословски факултет 
 

508 
 
 
 

708 
 
 

 
Теология,  
редовна форма 
 
 
Теология,  
задочна форма 

 
4 
 
 
 

8 
 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по философски цикъл 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по френски език 
7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 
9. ДЗИ по руски език 

10. ДЗИ по биология и здравно образование 

11. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 
12. ДЗИ по география и икономика 

 

 
709 

 
 
 
 

 
Религията в Европа,  
задочна форма 
 
 
 

 
5 
 
 
 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по философски цикъл 
4. ДЗИ по английски език 

5. ДЗИ по немски език 
6. ДЗИ по френски език 

7. ДЗИ по испански език 

8. ДЗИ по италиански език 
9. ДЗИ по руски език 

10. ДЗИ по биология и здравно образование 
11. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

 



12. ДЗИ по география и икономика 

Факултет по науки за образованието и изкуствата 
511 Предучилищна педагогика и чужд 

език,  
редовна форма 

8 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 

2. ДЗИ по немски език 
3. ДЗИ по френски език 

4. ДЗИ по испански език 

5. ДЗИ по италиански език 
6. ДЗИ по руски език 

 
Български език и 

литература 

512 Начална училищна педагогика и 
чужд език,  
редовна форма 

7 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 

2. ДЗИ по немски език 

3. ДЗИ по френски език 
4. ДЗИ по испански език 

5. ДЗИ по италиански език 
6. ДЗИ по руски език 

 
Български език и 

литература 

513 
 
 

713 

Социална педагогика,  
редовна форма 
 
Социална педагогика,  
задочна форма 

9 
 
 

1 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 
2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по география и икономика 
4. ДЗИ по философски цикъл 

5. ДЗИ по английски език 

6. ДЗИ по немски език 
7. ДЗИ по френски език 

8. ДЗИ по испански език 
9. ДЗИ по италиански език 

10. ДЗИ по руски език 

 

 
Български език и 

литература 

514 
 
 
 

714 

Специална педагогика,  
редовна форма 
 
 
Специална педагогика,  
задочна форма 

10 
 
 
 

1 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по география и икономика 
4. ДЗИ по философски цикъл 

5. ДЗИ по английски език 
6. ДЗИ по немски език 

7. ДЗИ по френски език 
8. ДЗИ по испански език 

9. ДЗИ по италиански език 

10. ДЗИ по руски език 

 
 

Български език и 

литература 

515 Логопедия,  
редовна форма 

2 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 
3. ДЗИ по география и икономика 
4. ДЗИ по философски цикъл 

 

 

Български език и 
литература 



5. ДЗИ по английски език 
6. ДЗИ по немски език 

7. ДЗИ по френски език 

8. ДЗИ по испански език 
9. ДЗИ по италиански език 

10. ДЗИ по руски език 

516 Музика,  
редовна форма 

3 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по профилиращ учебен предмет музика 

2. ДЗИ по български език и литература 
3. ДЗИ по английски език 

Музика 

или 

общ успех от 
дипломата за средно 

образование 

519 Графичен дизайн,  
редовна форма 

2 С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 
3. ДЗИ по философски цикъл 

4. ДЗИ по английски език 
5. ДЗИ по немски език 

6. ДЗИ по френски език 

7. ДЗИ по испански език 
8. ДЗИ по италиански език 

9. ДЗИ по руски език 
10. ДЗИ по география и икономика 

11. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

12. ДЗИ по биология и здравно образование 
13. ДЗИ по математика 

14. ДЗИ по физика и астрономия 

 

Изобразително 

изкуство 
или 

общ успех от 
дипломата за средно 

образование 

 
520 

Медийна педагогика и 
художествена комуникация,  
редовна форма 

 
5 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по английски език 

2. ДЗИ по немски език 
3. ДЗИ по френски език 

4. ДЗИ по испански език 
5. ДЗИ по италиански език 

6. ДЗИ по руски език 

 

 

Български език и 
литература 

521 Физическо възпитание и спорт,  
редовна форма 

 
4 

С коефициент 3: 
1. ДЗИ по български език и литература 

2. ДЗИ по история и цивилизация 

3. ДЗИ по география и икономика 
4. ДЗИ по биология и здравно образование 

 
 

Български език и 
литература 

Медицински факултет  
522 Медицина, 

редовна форма 

19 Изпит* с  
коефициент 2: 
1. Биология  

 
+ 

Изпит* с 
коефициент  2: 
1. Химия  

 

Биология 

 

Химия 

523 Медицинска сестра, 4 І. Изпит* с коефициент 3:   



редовна форма 1. Биология  
2. Химия                                ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по биология и здравно образование; 
4. ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

Биология Химия 

524 Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия, 
редовна форма 

5 І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Биология                             ИЛИ 

ІІ. С коефициент 2,5: 
3. ДЗИ по биология и здравно образование  

 
Биология 

 
Химия 

 Изпит*: Изпитите съгласно таблица № 2 могат да са положени успешно в СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 
2020/2021 г. или да се представи служебна бележка за успешно положен изпит в друго висше училище за същата учебна 
година (съгласно чл. 68, ал. 1 и 2 от ЗВО). 

За специалност Медицина балообразуването може да се извършва и въз основа на оценки по биология и по химия, 
положени в други висши медицински училища, удостоверени със съответните служебни бележки.  
 

Забележка: 
1. Балообразуващите оценки от дипломата за средно образование за специалностите от допълнителния прием за попълване на 

незаети места, субсидирани от държавата, са съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски” за учебната 2020/2021 година, приложение 2; 

2. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като едната от тях е от 
държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен 
изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка. 

3. За допускане до участие в класирането за специалностите Икономика и финанси, Стопанско управление и Счетоводство, 
финанси и дигитални приложения (на английски език) в Стопанския факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните 
условия: 

- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език; 
Или 
- сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва: 
за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; 

- TOEFL IBT с точки над 80; 

- TOEFL CBT с точки над 200. 

за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF, OSD2, Rrufung Wirtschaftsdeutsch 

International (PWD), Goethe-Zertifikat B2, C1 и C2; 

за френски език: DELF / DALF. 

- сертификати, издадени от Департамента за езиково и специализирано обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (за 

английски, немски или френски език) за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици. 



4. Студентите, приети за обучение срещу заплащане, не могат да променят до края на обучението си основанието, въз 
основа на което са придобили студентски права. 

 

 

 

 
  Прието с решение на Академически съвет с протокол №12/24-26.08.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
                


