
 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

          БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ     

             

ПРИЕМ НА МАГИСТРИ  

ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 

 
1. Подаване на документи за прием в  ОКС “Магистър”: 

- от 01.07.2015 г. до 08.09.2015 г. – за кандидат-магистри – 

специалисти (с диплома - бакалавър по Теология) – обучение по 

държавна субсидия;    

- от 01.07.2015 г. до 25.09.2015 г. – за кандидат-магистри – 

неспециалисти(с диплома за висше образование, различно от 

Теология), обучение срещу заплащане и при останали свободни 

места – прием на документи и на кандидат-магистри 

специалисти; 

 

2. Място за прием на документи: Сектор “Студенти” на 

Богословски факултет - инспектор Ивайло Начев, тел. 02/989 01 15; 

 
Необходими документи за участие в конкурса: 

1. Молба-заявление по образец; 

2. Квитанция за платена такса, в размер на 30 лв. за един 

изпит(Таксата се заплаща в Паричен салон на Ректората или по банков 

път, преди подаването на документите); 

3. Диплома за Висше образование – оригинал и ксерокопие. Кандидати, 

завършили СУ, на които издаването на дипломата за висше 

образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, 

издадено от сектор „Студенти” към факултета; 

4. Лична карта; 

 

3. График за провеждане на приемни изпити: 

 
 - 10.09.2015 г. – 10.00 ч. - провеждане на устен кандидат – 

студентски приемен изпит за кандидат-магистри – специалисти (с 

диплома - Бакалавър по Теология) за места, субсидирани от държавата; 

 -  28.09.2015 г. – 10.00 ч. -  провеждане на устно събеседване за 

прием на кандидат – магистри, неспециалисти в магистърските програми 

по Теология; 



КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ МАГИСТРИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕ И СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

До 23 септември 2015 г. – обявяване на класиране на кандидати за обучение 

по държавна поръчка; 

24 и 25 септември 2015 г. – записване на новоприетите магистри за обучение 

по държавна поръчка; 

До 06 октомври 2015 г. – обявяване на класиране на кандидати за обучение 

срещу заплащане; 

07, 08, 09, 12 u 13 октомври 2015 г. – записване на новоприетите магистри за 

обучение срещу заплащане; 

      Необходими документи за записване: 

1. Диплома за завършено висше образование – оригинал и ксерокопие; 

2. Лична карта; 

3. Три снимки с формат 4/6 см – ЗАЛЕПЕНИ НА: 

 СТУДЕНТСКАТА КНИЖКА; 

 ИМЕННИКА; 

 СТУДЕНТСКА ЛИЧНА КАРТА. 

4. Комплект документи за новоприети студенти (по образец) – 

ИЗРЯДНО ПОПЪЛНЕНИ. Документите – студентска книжка, 

именник и студентска лична карта се закупуват от книжарниците в 

РЕКТОРАТА, преди ЗАПИСВАНЕТО; 

5. Квитанция за платена такса за обучение – ЗАПЛАЩА СЕ В 

ПАРИЧЕН САЛОН НА РЕКТОРАТА - 5-ти етаж, северно крило, 

ПРЕДИ ЗАПИСВАНЕТО; В студентската книжка се поставя печат 

за платена семестриална такса. 

6. Декларация за здравно осигуряване – за всички редовни студенти до 

26 годишна възраст -  ПОЛУЧАВА СЕ ОТ сектор „СТУДЕНТИ” на 

ФАКУЛТЕТА ПРЕДИ ЗАПИСВАНЕТО. 

Важни положения: 

1. При напускане преди началото на учебната година, срещу представяне на оригиналната 

квитанция се възстановяват 90% /деветдесет на сто/ от внесената семестриална такса; 

2. След започването на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява; 

3. Приетите студенти, заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс, не 

запазват студентските си права. 

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/61563/498822/version/1/file/deklaracia-zdravno.doc


 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 
 

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ, 2015/2016 учебна година 

 
   

1.ВЯРА И ЖИВОТ – ръководител: доц. д-р Димо Пенков 
Редовно и задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра; 

Редовно и задочно, платено обучение, неспециалисти – 4 семестъра; 

           
2.ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: доц. д-р Е. Дамянова 
Задочно, платено обучение, неспециалисти – 4 семестъра; 

 

3.РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – ръководител: проф. д-р Божидар Андонов 
Задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра; 

Задочно, платено обучение, неспециалисти – 4 семестъра; 

 

4.СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: доц. д-р П. Павлов 
Задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра; 

Задочно, платено обучение, неспециалисти – 4 семестъра; 

 

5.ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО – ръководител: доц. д-р Павел Павлов 
Задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра; 

Задочно, платено обучение, неспециалисти – 4 семестъра; 

 

6.  ЦЪРКОВНО СОЦИАЛНО ДЕЛО -  ръководители: проф. дпн А. Чавдарова и проф. д-р Б. Андонов  

Редовно и задочно, платено обучение, специалисти и неспециалисти – 4 семестъра; 

 

7. ЛИТУРГИЯ И МУЗИКА –   ръководител: доц. д-р дякон Иван Иванов 
Задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра; 

Задочно, платено обучение, неспециалисти – 4 семестъра; 

 

8. ЦЪРКВА И МЕДИИ– ръководител: доц. д-р Ал. Омарчевски 
Задочно, платено обучение,  специалисти – 2 семестъра; 

Задочно, платено обучение, неспециалисти – 4 семестъра; 

 

9. РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО– ръководител: доц. д-р Светослав Риболов 
Задочно, платено обучение,  специалисти – 2 семестъра; 

Задочно, платено обучение, неспециалисти – 4 семестъра; 

 

 

НЕ СТАРТИРА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА, В КОЯТО КАНДИДАТИТЕ СА ПОД 6 ЧОВЕКА, 

а за магистърска програма „Църковно социално дело” минимумът студенти е 10. 
 

     При нестартиране на програмата – платените такси за кандидатстване НЕ се възстановяват! 

 

 

За повече информация, документи и срокове за прием в 

Магистърските програми: 

 

Богословски факултет на СУ, пл.“Св. Неделя” № 19,    

Ивайло Начев, тел. 02/ 989 01 15, вътр. 15, е-mail: ivo_ricky@abv.bg  

Мария Генева, тел. 02/989 01 15, вътр. 11, e-mail: maria_geneva@abv.bg 

 

 



 

 

 

 
К О Н С П Е К Т 

за устен приемен изпит за кандидати - специалисти в магистърските програми към специалност 

ТЕОЛОГИЯ за учебната 2015/2016 г. 

 

1. Откровение и тълкувание 

2. Словото – предвечен и въплътил се Син Божи (Йоан 1:1-5,14) 

       3. Основание на Църквата Христова 

 4. Вселенските събори 

 5. Отпадане на Рим от Православието – причини и значение 

 6. БПЦ (история и съвременно състояние) 

 7. Тройното служение на Иисус Христос 

 8. Свойства на Църквата 

 9. Тайнството Кръщение 

 10. Икона и иконопочитание 

 11. Православният храм 

 12. Богословие на иконографската програма на православния иконостас 

 13. Манастири и монашество 

 14. Български светци 

 15. Методология на Богословието 

 16. Основи дидактически въпроси в обучението 

 17. Религията в обучението и възпитанието 

 18. Семейството като фактор при религиозното възпитание    

       

                              ПРОГРАМА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ 

за прием на кандидати-неспециалисти в магистърските програми 

по ТЕОЛОГИЯ 

 

 

                         Събеседването се провежда от комисия, която цели да провери: 

 

1. Общокултурната осведоменост на кандидата; 

2. Мотивите за избора на съответната магистърска програма; 

3. Обвързаността на интересите на кандидата с предлаганата  

       магистърска програма; 

4. Способност за самостоятелно мислене и интерпретация на фактите; 

5. Идеи и планове за професионална реализация; 

 

           Класирането на кандидатите става по успех, който се определя от: 

1.Среден успех от семестриалните изпити; 

2.Среден успех от държавните изпити; 

3.Оценка от събеседването; 

 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН: 

1.ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – оригинал и ксерокопие; 

2.КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА /Таксата се заплаща по банков път или в касите 

на Ректората-Паричен салон/; 

3.МОЛБА-ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ; 

 


