
 
КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР: 
 

СЧЕТОВОДСТВО 
ГИНА ДАНАИЛОВА АНДОНОВА 4.76 
ДАФИНКА ИВАНОВА МИЧЕВА 4.68 
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА СЕРБЕЗОВА 3.89 
ПЕТЯ ХРИСТОСОВА ИВАНОВА 4.50 
СТОЯН КОЛЕВ ИВАНОВ 3.71 
 

 
Приетите студенти в специалност 

СЧЕТОВОДСТВО 
за придобиване на ОКС МАГИСТЪР 

във Факултета по икономически и 
социални науки се записват на: 

02.11.2022г. 
03.11.2022г. 
04.11.2022г. 
07.11.2022г. 
08.11.2022г. 

в стая 227, ет. 2, Ректорат 
инспектор Снежа Тодорова 

Приемно време: 
10:00-12:00 ч. 
13:30-15:00 ч. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
- Комплект за новоприети студенти, който се 
закупува от университетската книжарницата, партер, 
Ректорат и се представя при съответния инспектор, 
попълнен и  със залепени снимки;  
-    Договор за платено обучение 4 бр., / бланката се 
закупува от ксерокса до книжарницата на ПУ/; 
-   2 снимки формат 3.5/4.5 см.; 
-   Оригинал и ксерокопие на дипломите за средно и 
висше образование; 
- Кандидатствалите с уверение, следва да представят 
диплома за завършено висше образование оригинал 
и ксерокопие след получаването й; 
- След получаване на факултетен № от съответния 
инспектор, се заплаща семестриалната такса в стая 
№19 /каса/, партер, Ректорат (работно време: от 9:00 
до 16:00). 
 
Обучението ще стартира на 19.11.2022 г., като 
учебното разписание ще бъде публикувано на 
http://fisn.uni-plovdiv.bg не по-рано от 14.11.22 г. 

ФИНАНСИ 
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 
 

 
Приетите студенти в  

специалност 
ФИНАНСИ 

за придобиване на ОКС МАГИСТЪР 
във Факултета по икономически и 

социални науки се записват на: 
 

 02.11.2022г. 
03.11.2022г. 
04.11.2022г. 
07.11.2022г. 
08.11.2022г. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
- Комплект за новоприети студенти, който се 
закупува от университетската книжарницата, партер, 
Ректорат и се представя при съответния инспектор, 
попълнен и  със залепени снимки;  
-    Договор за платено обучение 4 бр., / бланката се 
закупува от ксерокса до книжарницата на ПУ/; 
-   2 снимки формат 3.5/4.5 см.; 
-   Оригинал и ксерокопие на дипломите за средно и 
висше образование; 
- Кандидатствалите с уверение, следва да представят 
диплома за завършено висше образование оригинал 
и ксерокопие след получаването й; 



в стая 229, ет. 2, Ректорат  
инспектор Елена Шишкова 

Приемно време:  
10:00-12:00 ч.  
13:30-15:00 ч. 

 

- След получаване на факултетен № от съответния 
инспектор, се заплаща семестриалната такса в стая 
№19 /каса/, партер, Ректорат (работно време: от 9:00 
до 16:00). 
 
Обучението ще стартира на 19.11.2022 г., като 
учебното разписание ще бъде публикувано на 
http://fisn.uni-plovdiv.bg не по-рано от 14.11.22 г. 

 
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ: 
ВИОЛЕТА МАКСИМОВА ТЕРЗИЕВА 5.28 
МАЯ ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 3.69 
МИХАЙЛ КОЙЧЕВИЧ КОЙЧЕВ 4.40 
РОСИЦА АПОСТОЛОВА КАРАМАНОВА 4.84 
СОНЯ ЗДРАВКОВА АТМАДЖОВА 4.31 
 

 
 

Приетите студенти в  
специалност:  

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 
за придобиване на ОКС МАГИСТЪР 

във Факултета по икономически и 
социални науки се записват на: 

 
04.11.2022 г. 

 
 в стая 208, ет. 2, Ректорат  

инспектор Юлия Христакиева 
Приемно време: 
10:00-12:00 ч. 
13:30-15:00 ч. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
- Комплект за новоприети студенти, който се 
закупува от университетската книжарницата, партер, 
Ректорат и се представя при съответния инспектор, 
попълнен и  със залепени снимки;  
-    Договор за платено обучение 4 бр., / бланката се 
закупува от ксерокса до книжарницата на ПУ/; 
-   2 снимки формат 3.5/4.5 см.; 
-   Оригинал и ксерокопие на дипломите за средно и 
висше образование; 
- Кандидатствалите с уверение, следва да представят 
диплома за завършено висше образование оригинал 
и ксерокопие след получаването й; 
- След получаване на факултетен № от съответния 
инспектор, се заплаща семестриалната такса в стая 
№19 /каса/, партер, Ректорат (работно време: от 9:00 
до 16:00). 
 
Обучението ще стартира на 19.11.2022 г., като 
учебното разписание ще бъде публикувано на 
http://fisn.uni-plovdiv.bg не по-рано от 14.11.22 г. 

 


