
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ В ПЛОВДИВ  

ПРЕЗ 2012 г.  

 

1.  Английски език        5 юли 

2. Български език  6 юли 
3. История на България 7 юли  
4. Испански език   8 юли 

5. Информатика 8 юли 

6. Новогръцки език  8 юли 

7. Немски език  9 юли  

8. Психология 9 юли 

9. Руски език 9 юли 

10.География на България  10 юли 

11.Биология 10 юли 

12.Френски език 10 юли  

13.Математика 11 юли  

14.Химия  12 юли 

15.Тест и събеседване по физика 12 юли 

16.Комплексен изпит по физическо възпитание 12 и 13 юли 

17.Изобразително изкуство 12 юли 

18.Музика 12 юли 

 Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат, както следва: 

  Първи кръг 14 септември 

  Втори кръг 15 септември 

  Трети кръг 16 септември 

НАЧАЛО НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИЗПИТИ – 9.00 ЧАСА. 

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места 

минимум 30 минути преди обявения начален час. 

Един ден преди изпита кандидатът е длъжен да провери в коя сграда и в коя зала е 

разпределен да се яви – разпределението се обявява пред Ректората на университе-

та и в интернет. 

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда: 

– от 18 юни до 2 юли – при подаване на документи в Пловдив; 

– от 5 до 12 юли от 14.00 до 17.00 часа във времето на провеждане на кандидатстудентските 

изпити в Ректората. 

Завършилите средно образование подават документи от 18 юни до 2 юли  (вкл. в съботите и 

неделите) по един от следните начини: 

1. В Ректората на университета – ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив. 

2. В бюрата на ЦКПИ (http://ckpi-bg.com/byura_za_priem_na_KS_dokumenti.aspx)  и  

НАПС (http://www.naps.bg/office.php)  от 14 до 29 юни в посочените по-долу градове.   

За кандидатстващите онлайн или в бюрата за специалности, изискващи изпит по говорни 

и комуникативни способности, същият ще се провежда в Пловдив след всеки кандидатс-

тудентски изпит от 14.00  до 17.00 часа в Ректората. 
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