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Основно звено Специалност ОКС
Брой 

потвър‐
дени

Квота
Брой

класи‐
рани

Мини‐
мален
успех

Биологически факултет

Биология 
Алгология и Микология
Биобизнес (3 семестъра)
Биология на развитието
Ботаника
Ентомология
Зоология
Клетъчна биология и патология
Обща антропология
Паразитология
Приложна хидробиология и аквакултури
Учител по биология на английски език

бакалавър 33 13 14 5.85

Биологически факултет Биология и английски език бакалавър 4 2 3 5.92

Биологически факултет Биомениджмънт и устойчиво развитие 
Екомениджмънт

бакалавър 23 7 7 5.36

Биологически факултет

Биотехнологии 
Генно и клетъчно инженерство
Екологична биотехнология
Индустриални биотехнологии
Растителни биотехнологии

бакалавър 39 11 12 6.00

Биологически факултет

Екология и опазване на околната среда 
Екология
Екология (3 семестъра) 
Опазване на околната среда

бакалавър 7 6 6 4.44

Биологически факултет

Молекулярна биология 
Биофизика
Биохимия
Вирусология
Генетика и геномика
Микробиология и микробиологичен контрол
Физиология на животните и човека

бакалавър 58 18 19 5.81

Биологически факултет Педагогика на обучението по биология и химия бакалавър 3 3 3 5.09

Биологически факултет Педагогика на обучението по география и биология бакалавър 2 4 2 4.64

Богословски факултет

Теология 
Вяра и живот
Литургия и музика (4 семестъра)
Религия и образование (2 сем)
Религия и образование (4 сем)
Съвременни аспекти на богословието
Църковно социално дело

бакалавър 25 5 5 5.59

Геолого‐географски факултет

География 
Географски информационни системи и картография (2 семестъра)
Географски информационни системи и картография (3 семестъра)
неспециалисти
Геоморфология
Изменения на климата и управление на водите (2 семестъра)
Изменения на климата и управление на водите (3 семестъра)
Изменения на климата и управление на водите (4 семестъра)
Културна и политическа география
Развитие и управление на селските райони
Регионални геоенергийни ресурси и стратегии
Регионално развитие и управление
Управление на хидроклиматичните ресурси
Физическа география и ландшафтна екология

бакалавър 46 17 17 5.80

Геолого‐географски факултет
Геология 
Геология и палеонтология
Геохимия

бакалавър 29 9 9 5.67

Геолого‐географски факултет

Регионално развитие и политика 
Планиране и управление на териториални системи (3 семестъра)
Планиране и управление на териториалните системи
Регионална сигурност
Регионална сигурност (5 семестъра)
Управление на човешките ресурси (3 семестъра)
Управление на човешките ресурси (5 семестъра)

бакалавър 35 13 13 5.58

Геолого‐географски факултет

Туризъм 
Екотуризъм
Културен туризъм
Туризъм (5 семестъра)

бакалавър 37 12 12 5.91

Исторически факултет
Археология 
Aрхеология
Археометрия

бакалавър 28 8 9 5.92

Архивистика и документалистика 



Исторически факултет Документални и архивни ресурси бакалавър 25 7 8 5.54

Исторически факултет
Етнология 
Етнология и културна антропология (3 семестъра)
Етнология и културна антропология (5 семестъра)

бакалавър 14 5 5 5.43

Исторически факултет

История 
Антична история и тракология (3 семестъра)
Антична история и тракология (5 семестъра)
Българско Средновековие и Възраждане VІІ‐XІX
Възраждане и памет
Гражданско образование чрез обучението по история и
цивилизация
Евразия, Русия и Източна Европа
Европейски Югоизток
Европейски Югоизток (3 семестъра)
Историко‐етнически модели на националната сигурност
История и съвременно развитие на страните от Източна Азия
(Япония, Китай, Корея)
Кризи, конфликти и дипломация в световната политика XVI‐XXІ век
Модерна България: държава и общество (края на 19‐нач. на 21
век)
Модерна България: държава и общество (края на 19‐нач. на 21
век) (неспециалисти)
Музеология
Музеология (5 семестъра)
Образованието по история в средното училище
Образованието по история в средното училище (3 семестъра)
Образованието по история в средното училище (5 семестъра)
Средиземноморски култури и цивилизации през Античността и
Средновековието
Средновековно общество‐идеология и култура
Средновековното общество‐идеология, политика и култура

бакалавър 77 22 23 5.94

Исторически факултет Минало и съвремие на Югоизточна Европа бакалавър 13 6 6 6.00

Исторически факултет Педагогика на обучението по история и география бакалавър 19 7 7 5.36

Исторически факултет Педагогика на обучението по история и философия бакалавър 13 6 6 5.58

Медицински факултет Медицинска рехабилитация и ерготерапия бакалавър 19 4 7 5.94

Медицински факултет Медицинска сестра бакалавър 18 4 4 5.92

Медицински факултет Медицина магистър 132 27 40 6.00

Стопански факултет

Икономика 
Актюерство и управление на риска
Икономика и у‐е в енергетиката,инфраструктората и ком.услуги
Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и
комуналните услуги (2 семестъра)
Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и
комуналните услуги (4 семестъра)
Икономика и управление на логистиката и веригите за снабдяване
(5 семестъра)
Икономика и управление на сгради и съоръжения(5 сем)
Икономика и финанси 
Икономика на фирмата
Макроикономика
Приложна икономика (3 семестъра)
Приложна икономика (5 семестъра)
Статистика, иконометрия и актюерство (3 семестъра)
Статистика, иконометрия и актюерство (5 семестъра)
Счетоводство и контрол (3 семестъра)
Финанси и банково дело

бакалавър 47 17 17 5.78

Стопански факултет

Стопанско управление 
Бизнес администрация (3 семестъра)
Бизнес администрация (5 семестъра)
Бизнес администрация‐ стратегическо управление
Бизнес администрация‐ управление на човешките ресурси
Икономика и управление на публичния сектор
Икономика и управление на туризма
Организационно развитие
Стратегическо управление
Управление на иновациите в публичния сектор (3 семестъра)
Управление на иновациите в публичния сектор (5 семестъра)
Управленски информационни системи
Финансов мениджмънт ‐ на английски език (3 семестъра)
Финансов мениджмънт‐на френски и английски език

бакалавър 120 36 39 5.80

Факултет за начална и
предучилищна педагогика

Логопедия 
Логопедия ‐ Комуникативни нарушения ня развитието

бакалавър 44 13 13 5.91

Факултет за начална и
предучилищна педагогика

Начална училищна педагогика и чужд език бакалавър 43 11 14 5.83

Факултет за начална и
предучилищна педагогика

Педагогика на масовата и художествената комуникация бакалавър 16 5 5 5.86

Факултет за начална и
предучилищна педагогика

Педагогика на обучението по изобразително изкуство 
Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство
Рекламен дизайн и педагогика (2 семестъра)

бакалавър 17 5 6 5.89

Факултет за начална и
предучилищна педагогика

Педагогика на обучението по музика 
Музика
Музикални и мултимедийни технологии (2 семестъра)
Музикални и мултимедийни технологии (3 семестъра)
Музикални компютърни технологии и тонрежисура

бакалавър 31 10 10 5.86



Факултет за начална и
предучилищна педагогика

Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт бакалавър 17 6 6 5.80

Факултет за начална и
предучилищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика 
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
Начална училищна педагогика
Образователни науки и интеркултурно възпитание
Педагогика на масовата и художествена комуникация
Предучилищна и начална училищна педагогика (8 семестъра) 
Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове

бакалавър 43 11 11 5.93

Факултет за начална и
предучилищна педагогика

Предучилищна педагогика и чужд език бакалавър 33 9 10 5.87

Факултет за начална и
предучилищна педагогика

Социална педагогика 
Консултиране и социално‐педагогическа помощ за семейства (2
семестъра)
Консултиране и социално‐педагогическа помощ за семейства (3
семестъра)
Мениджмънт на социално‐педагогическите дейности
Социална педагогика (8 семестъра) 
Социално‐възпитателна и пробационна дейност с правонарушители

бакалавър 18 8 8 5.74

Факултет за начална и
предучилищна педагогика

Специална педагогика 
Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения
Педагогика на зрително затруднени деца
Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания
Специална педагогика (2 семестъра)
Специална педагогика (8 семестъра)

бакалавър 22 7 7 5.87

Факултет по журналистика и
масова комуникация

Връзки с обществеността 
Креативна комуникация
Реклама и публична комуникация

бакалавър 58 17 23 5.81

Факултет по журналистика и
масова комуникация

Журналистика 
Електронни медии
Журналистика и медии
Лайфстайл журналистика
Лайфстайл журналистика (2 семестъра)
Международна журналистика
Международна журналистика (3 семестъра)
Преса и медии
Продуцентство и креативна индустрия
Спортна журналистика

бакалавър 59 17 17 5.91

Факултет по журналистика и
масова комуникация

Книгоиздаване 
Книгоиздаване през 21 век

бакалавър 28 9 9 5.86

Факултет по класически и нови
филологии

Английска филология 
Език и култура (Английски език)
Комуникация: език, литература, медии
Комуникация: езикови умения, литературна компетентност,
медийна грамотност
Методика на чуждоезиковото обучение
Превод
Превод (английски и френски език)

бакалавър 69 19 19 5.75

Факултет по класически и нови
филологии

Арабистика 
Общество и култура на арабския свят
Превод с източен език (арабски)

бакалавър 5 3 3 5.80

Факултет по класически и нови
филологии

Арменистика и кавказология бакалавър 4 1 1 5.56

Факултет по класически и нови
филологии

Европейски съюз и европейска интеграция 
Културни връзки и геополитика на Европейския съюз

бакалавър 4 2 2 5.61

Факултет по класически и нови
филологии

Индология 
Индийско и иранско културознание и обществознание
Индийско и иранско културознание и обществознание (5 семестъра)

бакалавър 6 2 2 6.00

Факултет по класически и нови
филологии

Иранистика бакалавър 4 1 1 5.64

Факултет по класически и нови
филологии

Испанска филология 
Методика на чуждоезиковото обучение
Приложна лингвистика
Семиотика, език и реклама (на английски език)
Устен превод (2 сем)

бакалавър 23 5 6 6.00

Факултет по класически и нови
филологии

Италианска филология 
Антр.изсл. на Средиземноморието и Балканите:Италия‐България

бакалавър 12 4 4 5.77

Факултет по класически и нови
филологии

Китаистика 
Превод с източен език (китайски)

бакалавър 8 2 4 6.00

Факултет по класически и нови
филологии

Класическа филология 
Антична култура и литература
Антична литература и култура

бакалавър 7 2 2 5.91

Факултет по класически и нови
филологии

Кореистика 
Общество и култура на Корея

бакалавър 12 3 7 6.00

Факултет по класически и нови
филологии

Немска филология 
Език ‐ култура ‐ превод
Методика на чуждоезиковото обучение

бакалавър 23 5 6 5.69

Факултет по класически и нови Новогръцка филология 



филологии Езикознание и превод бакалавър 10 3 3 5.70

Факултет по класически и нови
филологии

Португалска филология 
Приложна лингвистика

бакалавър 20 4 4 5.90

Факултет по класически и нови
филологии

Румънска филология бакалавър 7 2 2 5.36

Факултет по класически и нови
филологии

Скандинавистика 
Нордистика

бакалавър 15 5 8 6.00

Факултет по класически и нови
филологии

Тюркология 
Приложно‐лингвистична тюркология

бакалавър 11 4 5 6.00

Факултет по класически и нови
филологии

Унгарска филология бакалавър 7 2 2 5.50

Факултет по класически и нови
филологии

Френска филология 
Методика на чуждоезиковото обучение
Превод (френски и английски език)

бакалавър 26 6 6 5.47

Факултет по класически и нови
филологии

Южна, Източна и Югоизточна Азия бакалавър 6 3 4 5.75

Факултет по класически и нови
филологии

Японистика 
Японски език и култура

бакалавър 11 3 5 6.00

Факултет по математика и
информатика

Информатика 
Био и медицинска информатика
Вградени системи
Дискретни и алгебрични структури
Електронен бизнес и електронно управление
Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
Извличане на информация и откриване на знания
Изкуствен интелект
Информационни системи
Информационно‐технологични услуги и проекти
Компютърна графика
Компютърна лингвистика
Логика и алгоритми
Мехатроника и роботика
Разпределени системи и мобилни технологии
Софтуерни технологии
Технологии за знания и иновации

бакалавър 101 36 36 5.80

Факултет по математика и
информатика

Информационни системи бакалавър 35 13 13 5.33

Факултет по математика и
информатика

Компютърни науки бакалавър 89 31 32 5.67

Факултет по математика и
информатика

Математика 
Алгебра, геометрия и топология
Динамични системи и теория на числата (3 семестъра)
Логика и алгоритми
Логика и алгоритми ‐ на английски език
Уравнения на математическата физика

бакалавър 6 3 3 5.82

Факултет по математика и
информатика

Педагогика на обучението по математика и информатика 
Електронно обучение (3 семестъра)
Електронно обучение (5 семестъра)
Технологии за обучение по математика и информатика

бакалавър 6 5 5 5.38

Факултет по математика и
информатика

Приложна математика 
Вероятности и статистика
Вероятности, актюерство и статистика (3 семестъра)
Вероятности, актюерство и статистика (4 семестъра)
Електронен бизнес ‐ на английски език
Изчислителна математика и математическо моделиране
Математическо моделиране в икономиката
Оптимизация
Уравнения на математическата физика и приложения

бакалавър 19 6 8 6.00

Факултет по математика и
информатика

Софтуерно инженерство бакалавър 68 23 29 5.55

Факултет по математика и
информатика

Статистика бакалавър 2 1 1 5.82

Факултет по педагогика

Неформално образование 
Кариерно образование в институции и мрежи за неформално
образование
Мениджмънт на услуги и огранизации за неформално образование
(3 семестъра)
Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование
(2 семестъра)

бакалавър 14 4 4 5.80

Факултет по педагогика

Педагогика 
Информационни и комуникационни технологии в образованието
Образователен мениджмънт
Педагогика на девиантното поведение
Съвременни образователни технологии (2 семестъра)
Съвременни образователни технологии (3 семестъра)

бакалавър 26 8 8 5.77

Факултет по педагогика

Социални дейности 
Квалификация и пренасочване на работната сила
Клинична социална работа
Социална работа с деца и семийства (2 сем)
Социална работа с деца и семийства (3 сем)

бакалавър 41 13 14 5.63



Управление на институциите за социална работа

Факултет по славянски филологии

Българска филология 
Език и културно пространство (приложна лингвистика ‐ български
език като чужд)
Интерпретативна антропология (2 семестъра)
Интерпретативна антропология (3 семестъра)
Компютърна лингвистика. Интернет технологии
Лингвистика ‐ езикови системи и речеви практики (2 семестъра)
Литература, кино и визуална култура (2 сем)
Литература, кино и визуална култура (3 сем)
Литературата‐творческо писане
Литературознание
Образованието по български език и литература в средното училище
Опазване на българското културно наследство(2 семестъра)
Преводач‐редактор
Преводач‐редактор (италиански език)
Преводач‐редактор/Италиански език/неспециалисти (3 семестъра)
Старобългаристика
Старобългаристика (3 семестъра)
Трансгранична българистика

бакалавър 67 25 26 5.82

Факултет по славянски филологии

Руска филология 
Език.Култура.Превод
Руска литература, култура и художествен превод (2 семестъра)
Руска литература, култура и художествен превод (3 семестъра)

бакалавър 12 5 5 5.77

Факултет по славянски филологии Балканистика магистър 8 3 4 6.00

Факултет по славянски филологии Славянска филология магистър 46 12 12 5.91

Факултет по химия и фармация

Екохимия 
Екохимия (3 семестъра)
Мединска химия (3 семестъра)
Медицинска и фармакологична биофизикохимия
Медицинска и фармакологична биофизикохимия (3 семестъра)
Медицинска химия

бакалавър 14 7 7 5.80

Факултет по химия и фармация

Инженерна химия и съвременни материали 
Дисперсни системи в химичните технологии
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ
Функционални материали

бакалавър 14 3 3 6.00

Факултет по химия и фармация
Компютърна химия 
Изчислителна химия
Изчислителна химия (3 семестъра)

бакалавър 3 1 1 6.00

Факултет по химия и фармация Педагогика на обучението по химия и информатика 
Учител по химия

бакалавър 2 1 1 5.54

Факултет по химия и фармация

Химия 
Археометрия
Материалознание
Полимери
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения
Химия и английски език

бакалавър 11 4 4 5.92

Факултет по химия и фармация Ядрена химия 
Радиохимия и радиоекология

бакалавър 1 1 1 5.18

Факултет по химия и фармация Фармация магистър 29 9 12 5.64

Физически факултет

Астрофизика, метеорология и геофизика 
Астрономия и астрофизика
Геофизика
Метеорология

бакалавър 11 2 3 6.00

Физически факултет

Инженерна физика 
Аерокосмическо инженерство и комуникации
Безжични мрежи и устроиства
Безжични мрежи и устройства
Квантова електроника и лазарна техника
Микроелектроника и информационни технологии

бакалавър 12 2 4 6.00

Физически факултет Квантова и космическа теоретична физика бакалавър 7 2 2 5.70

Физически факултет Комуникации и физична електроника бакалавър 9 2 2 5.67

Физически факултет Медицинска физика бакалавър 6 2 2 5.70

Физически факултет
Оптометрия 
Опрометрия (4 семестъра)
Опрометрия (6 семестъра)

бакалавър 11 3 4 5.50

Физически факултет Педагогика на обучението по физика и математика 
Методология на обучението по физика и астрономия

бакалавър 1 1 1 5.92

Физически факултет

Физика 
Космически изследвания
Медицинска физика
Медицинска физика (2 семестъра)
Медицинска физика (3 семестъра)
Оптика и спектроскопия
Теоретична и изчислителна физика
Теоретична и математическа физика
Термоядрен синтез и плазмени технологии 
Физика на твърдото тяло
Физика на ядрото и елементарните частици

бакалавър 9 2 5 6.00



Физически факултет Физика и информатика бакалавър 1 1 1 5.64

Физически факултет Физика на ядрото и елементарните частици бакалавър 0 1 0

Физически факултет Фотоника и лазерна физика бакалавър 3 1 1 6.00

Физически факултет

Ядрена техника и енергетика 
Ядрена енергетика и технологии (5семестъра)
Ядрена енергетика и технологии (6семестъра)
Ядрена енергетика и технология (4 семестъра)

бакалавър 4 1 2 6.00

Философски факултет

Библиотечно‐информационни науки 
Библиотечно‐информационни дейности и културна политика
Библиотечно‐информационни науки и културна политика
Библиотечно‐информационни науки и културна политика (2
семестъра)
Библиотечно‐информационни технологии
Библиотечно‐информационные науки на русском языке 
Управление на електронно съдържание

бакалавър 35 11 11 5.69

Философски факултет

Европеистика 
Е‐Европа
Европейска интеграция (3 семестъра)
Европейска интеграция и дипломация на ЕС
Европейски проекти

бакалавър 61 18 18 5.93

Философски факултет

Културология 
Изкуства и съвременност (ХХ‐ХХІ век)
Културна антропология (5 семестъра)
Медии, комуникация, култура
Мениджмънт и социализация на културното наследство

бакалавър 46 15 15 5.87

Философски факултет

Политология 
Международни политически отношения и сигурност
Политически мениджмънт
Политическо консултиране

бакалавър 53 18 20 5.76

Философски факултет

Психология 
Детско‐юношеска и училищна психология(диагностика и
консултиране)
Клинична и консултативна психология
Обща психология на английски език
Организационно поведение и управление на организацията
Социална и юридическа психология
Трудова и организационна психология
Философска антропология

бакалавър 113 31 41 6.00

Философски факултет
Публична администрация 
Европейска публична администрация
Публичен мениджмънт и политики

бакалавър 42 13 13 5.83

Философски факултет

Социология 
Градски изследвания
Политическа социология
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

бакалавър 44 16 16 5.85

Философски факултет

Философия 
Виртуална култура
Глобалистика
Интегративна биоетика (3 семестъра)
История на философията (2 семестъра)
История на философията (3 семестъра)
Социални изследвания на пола
Философия (3 семестъра)
Философия на съзнанието и езика
Философия с преподаване на английски език

бакалавър 51 15 20 5.89

Философски факултет Реторика магистър 5 1 2 6.00

Юридически факултет

Международни отношения 
Международна сигурност (3 семестъра)
Международна сигурност (4 семестъра)
Международни бизнес отношения (3 семестъра)
Международни бизнес отношения (4 семестъра)
Международни организации и многостранна дипломация (3
семестъра)
Международни организации и многостранна дипломация (4
семестъра)
Право на Европейския съюз (2 семестъра)

бакалавър 80 21 24 5.85

Юридически факултет Право 
Право (10 семестъра)

магистър 453 133 146 5.78

ОБЩО:   3256 1004 1110

 


