
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
 

ОБЯВЯВА 
 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ  
на студенти за учебната 2014/2015 година 

 
І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от 

държавата; 
ІІ. За прием на студенти в специалности за обучение срещу заплащане, съгласно § 7, 

ал. 1, 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за висше образование (ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.; изм. 
бр. 63 от 2013 г. в сила от 16.07.2013 г. и бр. 66, в сила от 08.08.2014 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 2014/2015 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 специалности с 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. 
 
ПРИЕМЪТ ще се проведе при следния график: 

 

І. СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – от 11 до 17 септември 2014 г. - документите ще се приемат в 
сектор „Прием на студенти“ – Информационен център, Ректорат. 
Необходими документи за участие: 
1. Заявление по образец; 
2. Копие от дипломата за средно образование (оригиналната диплома задължително се депозира при 
записването на новоприетите студенти); 
3. Квитанция за платена такса в размер на 30,00 лв. – заплаща се в Паричен салон на Ректората 
(северно крило, 4 етаж) или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметката на 
Софийския университет:  БНБ – ЦУ 
      IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01 
      БНБ; BIC CODE: BNBG BGSD 
 Таксата не се заплаща от кандидати на Софийския университет, регистрирани с Вх. № 
за участие в класиранията. 

4. Служебна бележка с резултат от успешно положен изпит в друго висше училище за учебната 
2014/2015 г. 
 

ІІ. КЛАСИРАНЕ на кандидатите от допълнителния прием: 
1. Обявяване на класирането – 23 септември 2014 г.; 
2.  Записване на новоприетите студенти – 24, 25 и 26 септември 2014 г. 



ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, 
субсидирани от държавата, се обявява за следните 

специалности и форми на обучение: 
 

Таблица № 1 
 

Шифър 
 

Специалност, форма на обучение 
 

Места 
 

ИЗПИТИ: 
1 2 3 4 

Философски факултет 
 

001 
 
Философия, редовно обучение 3 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Философия и социални науки 
2. Български език и литература 
3. История на България; 
4. Английски език; 
5. Немски език; 
6. Френски език; 
7. Испански език; 
8. Руски език; 
9. Математика I; 
10. Математика II 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 3: 
11. Философски цикъл. 
          *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
003 

 
Социология, редовно обучение 3 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Философия и социални науки 
2. История на България; 
3. Английски език; 
4. Немски език; 
5. Френски език; 
6. Математика I; 
7. Математика II 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 3: 



8. Философски цикъл; 
9. История и цивилизация. 
          *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
005 

 
Публична администрация, редовно 
обучение 

3 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Английски език; 
2. История на България; 
3. Математика I; 
4. Математика II 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 3: 
5. Английски език; 
6. История и цивилизация; 
7. Математика. 
          *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
007 

 
Библиотечно-информационни науки, 
редовно обучение 

5 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Философия и социални науки 
2. Български език и литература 
3. История на България; 
4. Английски език; 
5. Немски език; 
6. Френски език; 
7. Испански език; 
8. Италиански език; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2,5: 
9. Философски цикъл; 
10. Български език и литература; 
11. История и цивилизация; 
12. Английски език; 
13. Немски език; 
14. Френски език; 
15. Испански език; 
16. Италиански език. 
          *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 



положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 
 

207 
 
Библиотечно-информационни науки, 
задочно обучение 

2 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Философия и социални науки 
2. Български език и литература 
3. История на България; 
4. Английски език; 
5. Немски език; 
6. Френски език; 
7. Испански език; 
8. Италиански език; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2,5: 
9. Философски цикъл; 
10. Български език и литература; 
11. История и цивилизация; 
12. Английски език; 
13. Немски език; 
14. Френски език; 
15. Испански език; 
16. Италиански език. 
          *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Исторически факултет 
 

012 
 
История, редовно обучение 39 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. История на България; 

ИЛИ 
ІІ. Изпит с коефициент 2,5: 
2. Английски език; 
3. Немски език; 
4. Френски език; 
5. Испански език; 
6. Италиански език; 
7. Руски език; 

ИЛИ 
ІІІ. Матура с коефициент 2,5: 
8. История и цивилизация; 

ИЛИ 
ІV. Матура с коефициент 2: 



9. Български език и литература; 
10. Английски език; 
11. Немски език; 
12. Френски език; 
13. Испански език; 
14. Италиански език; 
15. Руски език 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
013 

 
Археология, редовно обучение 2 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. История на България; 

ИЛИ 
ІІ. Изпит* с коефициент 2,5: 
2. Английски език; 
3. Немски език; 
4. Френски език; 
5. Испански език; 
6. Италиански език; 
7. Руски език; 

ИЛИ 
ІІІ. Матура с коефициент 2,5: 
8. История и цивилизация; 

ИЛИ 
ІV. Матура с коефициент 2: 
9. Български език и литература; 
10. Английски език; 
11. Немски език; 
12. Френски език; 
13. Испански език; 
14. Италиански език; 
15. Руски език 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
014 

 
Етнология, редовно обучение 12 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. История на България; 

ИЛИ 
ІІ. Изпит* с коефициент 2,5: 



2. Английски език; 
3. Немски език; 
4. Френски език; 
5. Испански език; 
6. Италиански език; 
7. Руски език; 

ИЛИ 
ІІІ. Матура с коефициент 2,5: 
8. История и цивилизация; 

ИЛИ 
ІV. Матура с коефициент 2: 
9. Български език и литература; 
10. Английски език; 
11. Немски език; 
12. Френски език; 
13. Испански език; 
14. Италиански език; 
15. Руски език 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
016 

 
Архивистика и документалистика, 
редовно обучение 

5 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. История на България; 

ИЛИ 
ІІ. Изпит* с коефициент 2,5: 
2. Английски език; 
3. Немски език; 
4. Френски език; 
5. Испански език; 
6. Италиански език; 
7. Руски език; 

ИЛИ 
ІІІ. Матура с коефициент 2,5: 
8. История и цивилизация; 

ИЛИ 
ІV. Матура с коефициент 2: 
9. Български език и литература; 
10. Английски език; 
11. Немски език; 
12. Френски език; 



13. Испански език; 
14. Италиански език; 
15. Руски език 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
017 

 
Минало и съвремие на Югоизточна 
Европа, редовно обучение 

22 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. История на България; 

ИЛИ 
ІІ. Изпит* с коефициент 2,5: 
2. Английски език; 
3. Немски език; 
4. Френски език; 
5. Испански език; 
6. Италиански език; 
7. Руски език; 

ИЛИ 
ІІІ. Матура с коефициент 2,5: 
8. История и цивилизация; 

ИЛИ 
ІV. Матура с коефициент 2: 
9. Български език и литература; 
10. Английски език; 
11. Немски език; 
12. Френски език; 
13. Испански език; 
14. Италиански език; 
15. Руски език 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Факултет по педагогика 
 

020 
 
Социални дейности, редовно 
обучение 

5 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Български език и литература; 
2. История на България; 
3. Философия и социални науки; 
4. Чужд език; 
5. География; 

ИЛИ 



ІІ. Матура с коефициент 2,5: 
6. Български език и литература; 
7. История и цивилизация; 
8. Философски цикъл; 
9. География и икономика;  
10. Английски език; 
11. Немски език; 
12. Френски език; 
13. Испански език; 
14. Италиански език; 
15. Руски език 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Факултет по славянски филологии
022 Българска филология, редовно 

обучение 2 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Български език и литература; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2: 
2. Български език и литература. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
023 

 
Славянска филология, редовно 
обучение 

5 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Български език и литература; 
2. Чужд език; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2: 
3. Български език и литература; 
4. Чужд език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
024 

 
Руска филология, редовно обучение 18 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Руски език; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2,5: 
2. Руски език 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 



за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Факултет по класически и нови филологии
 

027 
 
Немска филология с избираем модул 
„Скандинавски езици“, редовно 
обучение 

5 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Немски език; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2: 
2. Немски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
028 

 
Френска филология, редовно 
обучение 

24 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Френски език; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2: 
2. Френски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
029 

 
Италианска филология, редовно 
обучение 

14 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Италиански език; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2: 
2. Италиански език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
030 

 
Испанска филология, редовно 
обучение 

13 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Испански език; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2: 
2. Испански език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
034 

 
Унгарска филология, редовно 
обучение 

10 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Английски език; 
2. Френски език; 
3. Немски език; 



4. Испански език; 
5. Италиански език; 
6. Руски език; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2: 
7. Английски език; 
8. Френски език; 
9. Немски език; 
10. Испански език; 
11. Италиански език; 
12. Руски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
035 

 
Новогръцка филология, редовно 
обучение 

6 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Английски език; 
2. Френски език; 
3. Немски език; 
4. Испански език; 
5. Италиански език; 
6. Руски език; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2: 
7. Английски език; 
8. Френски език; 
9. Немски език; 
10. Испански език; 
11. Италиански език; 
12. Руски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
037 

 
Тюркология, редовно обучение 9 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Английски език; 
2. Френски език; 
3. Немски език; 
4. Испански език; 
5. Италиански език; 
6. Руски език; 



ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2: 
7. Английски език; 
8. Френски език; 
9. Немски език; 
10. Испански език; 
11. Италиански език; 
12. Руски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
038 

 
Арабистика, редовно обучение 3 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Английски език; 
2. Френски език; 
3. Немски език; 
4. Испански език; 
5. Италиански език; 
6. Руски език; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2: 
7. Английски език; 
8. Френски език; 
9. Немски език; 
10. Испански език; 
11. Италиански език; 
12. Руски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
039 

 
Иранистика, редовно обучение 2 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Английски език; 
2. Френски език; 
3. Немски език; 
4. Испански език; 
5. Италиански език; 
6. Руски език. 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2: 
7. Английски език; 



8. Френски език; 
9. Немски език; 
10. Испански език; 
11. Италиански език; 
12. Руски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
044 

 
Арменистика и кавказология, редовно 
обучение 

3 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Български език и литература 
2. Английски език; 
3. Френски език; 
4. Немски език; 
5. Испански език; 
6. Италиански език; 
7. Руски език; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2: 
8. Български език и литература; 
9. Английски език; 
10. Френски език; 
11. Немски език; 
12. Испански език; 
13. Италиански език; 
14. Руски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Факултет по математика и информатика
 

053 
 
Статистика, редовно обучение 12 

І. По избор с коефициент 3: 
1. Математика I; 
2. Математика II; 
3. Матура по математика

Физически факултет 
 

054 
 
Физика, редовна форма 6 

І. С коефициент 3: 
1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 



ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 
5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
254 

 
Физика, задочна форма 4 

І. С коефициент 3: 
1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 
ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 
5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
055 

 
Инженерна физика, редовна форма 6 

І. С коефициент 3: 
1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 
ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 
5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
255 

 
Инженерна физика, задочна форма 5 

І. С коефициент 3: 
1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 
ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 



5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
056 

 
Ядрена техника и ядрена енергетика, 
редовна форма 

6 
І. С коефициент 3: 
1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 
ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 
5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

057 Физика и математика, редовна форма 5 І. С коефициент 3: 
1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 
ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 
5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

257 Физика и математика, задочна форма 5 І. С коефициент 3: 
1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 
ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 
5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 



за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
058 

 
Астрофизика, метеорология и 
геофизика, редовна форма 

8 
І. С коефициент 3: 
1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 
ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 
5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
258 

 
Астрофизика, метеорология и 
геофизика, задочна форма 

6 
І. С коефициент 3: 
1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 
ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 
5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
059 

 
Физика и информатика, редовна 
форма 

6 
І. С коефициент 3: 
1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 
ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 
5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

060 Медицинска физика, редовна форма 3 І. С коефициент 3: 



1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 
ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 
5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
061 

 
Комуникации и физична електроника, 
редовна форма 

17 
І. С коефициент 3: 
1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 
ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 
5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
062 

 
Квантова и космическа теоретична 
физика, редовна форма 

2 
І. С коефициент 3: 
1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 
ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 
5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
063 

 
Фотоника и лазерна физика, редонво 
обучение 

7 
І. С коефициент 3: 
1. Изпит* по физика 
2. Матура по физика и астрономия; 

ИЛИ 



ІІ. С коефициент 2,5: 
3. Изпит* по математика І или ІІ; 
4. Изпит* по химия; 
5. Матура по математика; 
6. Матура по химия и опазване на околната среда 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Факултет по химия и фармация
 

066 
 
Химия и информатика, редовна 
форма 

5 
 
 

І. Изпит* или матура с коефициент 3:  
1. Химия/ Химия и опазване на околната среда; 
2. Математика І; 
3. Математика ІІ; 
4. Матура по математика 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
067 

 
Екохимия, редовна форма 22 

І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Химия/ Химия и опазване на околната среда; 
2. Биология/ Биология и здравно образование 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
068 

 
Компютърна химия, редовна форма 5 

І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Химия/ Химия и опазване на околната среда; 
2. Математика І; 
3. Математика ІІ; 
4. Матура по математика 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
069 

 
Ядрена химия, редовна форма 5 

І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Химия/ Химия и опазване на околната среда;  
2. Физика/ Физика и астрономия 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

  І. Изпит* или матура с коефициент 3: 



070 Инженерна химия и съвременни 
материали, редовна форма 

12 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда; 
2. Физика/Физика и астрономия 
3. Математика І; 
4. Математика ІІ; 
5. Матура по математика 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Биологически факултет 
 

073 
 
Биология, редовна форма 10 

І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Биология/ Биология и здравно образование 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
273 

 
Биология, задочна форма 3 

І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Биология/ Биология и здравно образование 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
074 

 
Молекулярна биология, редовна 
форма 

4 
І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Биология/ Биология и здравно образование 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
076 

 
Биотехнологии, редовна форма 2 

І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Биология/ Биология и здравно образование 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
276 

 
Биотехнологии, задочна форма 2 

І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Биология/ Биология и здравно образование. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
077 

 
Биология и химия, редовна форма 5 

І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Биология/ Биология и здравно образование 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 



положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 
 

080 
 
Биология и английски език, редовна 
форма 

3 
І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Биология/ Биология и здравно образование; 
2. Английски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Геолого-географски факултет
 

081 
 
География, редовна форма 8 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. География; 

ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2,5: 
2. География и икономика. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Юридически факултет 
 

086 
 
Международни отношения, редовна 
форма 

26 
 
І. Изпит* с коефициент 2:
1. История на България 

 
+

І. Изпит* с коефициент 1: 
1. Английски език; 
2. Френски език;  
3. Немски език; 
4. Испански език; 
5. Италиански език. 

            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Факултет по журналистика и масова комуникация
087 Журналистика, редовна форма 4 І. Изпит с коефициент 2:

1. Журналистика (писмен) 
 
+

І. Изпит с коефициент 1: 
1. Журналистика (устен) 

287 Журналистика, задочна форма 3 І. Изпит с коефициент 2:
1. Журналистика (писмен) 

 
+

І. Изпит с коефициент 1: 
1. Журналистика (устен) 

088 Връзки с обществеността, редовна 
форма 

3 І. Изпит с коефициент 2:
1. Журналистика (писмен) 

 
+

І. Изпит с коефициент 1: 
1. Журналистика (устен) 

 

288 Връзки с обществеността, задочна
форма 

4 І. Изпит с коефициент 2:
1. Журналистика (писмен) 

 
+

І. Изпит с коефициент 1: 
1. Журналистика (устен) 



Стопански факултет 
 

090 
 
Икономика и финанси* (кандидатстване с 
английски или френски език и математика), 
редовна форма 

 
10 

І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Математика І; 
2. Математика ІІ; 
3. Матура по Математика 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
092 

 
Стопанско управление* (кандидатстване с 
английски, немски или френски език и 
математика), редовна форма 

23 
І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Математика І; 
2. Математика ІІ; 
3. Матура по Математика 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Богословски факултет 
 

095 
 
Теология, редовна форма 44 

І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Теология (устен);  
2. Български език и литература; 
3. История на България/История и цивилизация; 
4. Философия и социални науки/Философски цикъл; 
5. Английски език; 
6. Немски език; 
7. Френски език; 
8. Испански език; 
9. Италиански език; 
10. Руски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
295 

 
Теология, задочна форма 10 

І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Теология (устен);  
2. Български език и литература; 
3. История на България/История и цивилизация; 
4. Философия и социални науки/Философски цикъл; 
5. Английски език; 
6. Немски език; 
7. Френски език; 



8. Испански език; 
9. Италиански език; 
10. Руски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Факултет по начална и предучилищна педагогика
 

099 
 
Предучилищна педагогика и чужд 
език, редовна форма 

5 
І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Английски език; 
2. Немски език; 
3. Френски език; 
4. Испански език; 
5. Италиански език; 
6. Руски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
100 

 
Начална училищна педагогика и чужд 
език, редовна форма 

2 
І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Английски език; 
2. Немски език; 
3. Френски език; 
4. Испански език; 
5. Италиански език; 
6. Руски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
101 

 
Логопедия, редовна форма 4 

І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Български език и литература; 
2. История на България/История и цивилизация; 
3. География/География и икономика; 
4. Философия и социални науки/Философски цикъл; 
5. Английски език; 
6. Немски език; 
7. Френски език; 
8. Испански език; 
9. Италиански език; 
10. Руски език. 



            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
103 

 
Изобразително изкуство, редовна 
форма 

4 
І. Изпит* с коефициент 1:  
1. Събеседване; 
                        или  
ІІ. Матура с коефициент 1: 
2. Български език и литература; 
3. История и цивилизация; 
4. География и икономика; 
5. Философски цикъл; 
6. Английски език; 
7. Немски език; 
8. Френски език; 
9. Испански език; 
10. Италиански език; 
11. Руски език; 
12. Химия и опазване на околната среда; 
13. Биология и здравно образование; 
14. Математика; 
15. Физика и астрономия. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
104 

 
Педагогика на масовата и 
художествената комуникация, 
редовна форма 

8 
І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Английски език; 
2. Немски език; 
3. Френски език; 
4. Испански език; 
5. Италиански език; 
6. Руски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
105 

 
Физическо възпитание и спорт, 
редовна форма 

2 
І. Изпит* или матура с коефициент 3: 
1. Български език и литература; 
2. История на България/История и цивилизация; 
3. География/География и икономика; 
4. Биология/Биология и здравно образование. 



            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Медицински факултет 
 

107 
 
Медицинска сестра, редовна форма 4 

І. Изпит* с коефициент 3:  
1. Биология; 
2. Химия; 
                        или  
ІІ. Матура с коефициент 2,5: 
3. Биология и здравно образование; 
4. Химия и опазване на околната среда. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

  
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 2014/2015 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 и Стопанско 
управление в Стопански факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия: 

- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език; 
или 
- успешно издържан кандидатстудентски изпит 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 
за френски език: DELF / DALF. 
4. За някои от специалностите се признават конкурсни изпити в съответствие с таблица № 1, успешно положени 

в СУ или в друго висше училище през 2014/2015 година (съгласно чл. 68, ал. 1 и 2 от ЗВО); 
 
 
 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти 

за обучение срещу заплащане в следните специалности и форми на обучение: 
 

Таблица № 2 
Шифър Специалност, форма на обучение Места ИЗПИТИ: 

1 2 3 4 

Философски факултет 
 

 
301 

 
Философия, редовна форма 4 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Философия и социални науки;  
2. Български език и литература; 
3. История на България; 
4. Английски език; 
5. Немски език; 
6. Френски език; 
7. Испански език; 
8. Руски език; 
9. Математика I; 



10. Математика II; 
                                     ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 3: 
11. Философски цикъл. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
302 

 
Психология, редовна форма 12 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Български език и литература; 
2. Английски език; 
3. Немски език; 
4. Френски език; 
5. Испански език; 
6. Руски език; 
                                     ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2,5: 
7. Български език и литература; 
8. Английски език; 
9. Немски език; 
10. Френски език; 
11. Испански език; 
12. Руски език 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
303 

 
Социология, редовна форма 4 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Философия и социални науки;  
2. История на България; 
3. Английски език; 
4. Немски език; 
5. Френски език; 
6. Математика I; 
7. Математика II; 
                                     ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 3: 
8. Философски цикъл; 
9. История и цивилизация. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 



положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 
 

304 
 
Политология, редовна форма 5 

І. Изпит с коефициент 3: 
1. История на България;  
2. Английски език;  
3. Немски език; 
4. Френски език;  
5. Испански език; 
6. Италиански език;  
7. Руски език; 
                                      ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2,5:  
8. История и цивилизация;  
9. Философски цикъл. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
306 

 
Културология, редовна форма 4 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Философия и социални науки; 
2. Български език и литература; 
3. История на България; 
4. Английски език; 
5. Немски език; 
6. Френски език; 
7. Испански език; 
8. Италиански език; 
9. Руски език; 
                                     ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2,5: 
10. История и цивилизация; 
11. Философски цикъл; 
12. Български език и литература; 
13. Английски език; 
14. Немски език; 
15. Френски език; 
16. Испански език; 
17. Италиански език; 
18. Руски език. 
            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 



положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

 
308 

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

5 
І. Изпит* с коефициент 3: 
1. Английски език; 
2. Френски език; 
3. Немски език; 
4. Испански език; 
                          ИЛИ 
ІІ. Матура с коефиц. 2,5: 
5. Английски език; 
6. Френски език; 
7. Немски език; 
8. Испански език  

 
+

І. Изпит* с коефициент 2: 
1. История на България; 
2. Български език и литература; 
3. Философия и социални науки; 
4. География; 
5. Математика I; 
6. Математика II; 
                          ИЛИ 
ІІ. Матура с коефициент 2: 
7. История и цивилизация; 
8. Български език и литература; 
9. Философски цикъл; 
10. География и икономика; 
11. Математика 

            *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

Факултет по математика и информатика
 

347 
 

 
Информатика, редовна форма 
 

10 
І. С коефициент 3: 
1. Математика II; 

ИЛИ 
ІІ. С коефициент 2: 
2. Математика I; 
3. Матура по математика.

Геолого-географски факултет
 

383 
 
Туризъм, редовна форма 4 

І. Изпит* с коефициент 3: 
1. География 
                  ИЛИ 
ІІ. Матура с  
коефициент 2,5: 
2. География и икономика 

 

 
 
+ 

І. Изпит* с коефициент 1: 
1. Английски език; 
2. Немски език; 
3. Френски език; 
4. Испански език; 
5. Италиански език; 
6. Руски език; 
                                 ИЛИ 



ІІ. Матура с  коефициент 0,8: 
7. Английски език; 
8. Немски език; 
9. Френски език; 
10. Испански език; 
11. Италиански език; 
12. Руски език 

              *Забележка: Изпитите могат да са положени успешно в СУ 
за уч. 2014/15 г. или да се представи служебна бележка за успешно 
положен изпит в друго висше училище за същата уч. година! 

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

за обучение срещу заплащане са съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” за учебната 2014/2015 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 някои от специалностите с платена форма на обучение се признават конкурсни изпити в съответствие с 
таблица № 2, успешно положени в СУ или в друго висше училище през 2014/2015 година (съгласно чл. 68, ал. 1 и 2 от 
ЗВО); 

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; 

5. Студентите, приети за обучение срещу заплащане, сключват договор за обучение при записване в 
Университета. 
 
 
  
 

УТВЪРДИЛ: 
      проф. дин И. ИЛЧЕВ 


