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ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ
ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ
СТРУКТУРА

ЗА УНИВЕРСИТЕТА
Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“
е водеща културна, образователна и научна
институция в Република България. Той е найголямото висше училище в Южна България и второ по
големина в страната след Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. Основан е през 1961 година
като Висш педагогически институт по природоматематически науки. Обявен е за университет
през 1972 година.
Днес в него се обучават студенти в 90 бакалавърски
и повече от 100 магистърски програми по природни,
хуманитарни, обществени и икономически науки,
информационни и комуникационни технологии.
Университетските сгради са разположени на няколко

места в града: Ректорат (в центъра на града – ул.
„Цар Асен“ № 24), Нова сграда (бул. „България“ №
236), сграда на ул. „Костаки Пеев“ (в близост до
Ректората), сграда на Биологическия факултет
(в Стария град, непосредствено до Античния
театър). В градовете Смолян и Кърджали се
намират университетските филиали.
В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
работят над 600 преподаватели, от които 98
професори, 212 доценти, над 323 асистенти. В 9
факултета, отговарящи на всички изисквания на
Закона за висшето образование, се обучават над 13
000 редовни и около 5000 задочни студенти.
Пловдивският университет разполага с библиотека,

ВИЗИЯ НА
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
В СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ
Образователна,
изследователска
и
културна
институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема в глобалния свят, отличаваща се с ус
тойчиво и динамично раз
витие
и конкурентоспособни предимства в областта
на науките за природата, човека, обществото,
културата и технологиите.

ФАКУЛТЕТИ

Университетско издателство, Университетски информационен център, специализирани лаборатории,
езикови кабинети, мултимедийни и компютърни
зали, Център за дистанционно обучение, Център
за кариерно развитие, научноизследователско
поделение, спортен център, учебен театър,
технически центрове, обслужващи и сервизни звена.
Университетът поддържа активни международни
контакти с почти всички европейски страни, САЩ
и страни от Азия и Африка. Участва самостоятелно
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+359 32 261 261

гр. Пловдив 4000,
ул. Цар Асен 24

или съвместно с други европейски университети
в програми на Европейския съюз и в американски
фондове за научни изследвания. Академичната
общност развива отношения и с висши училища
от Европа, Русия и Близкия изток. Университетът
има официална акредитация от 2019 година, която
му позволява да провежда обучение във всички
образователни степени – „бакалавър“, „магистър“ и
„доктор“.

dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛИАЛИ

МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТА
Да реализира основните принципи на университетската идея – ус
пешна со
циализация на младите
хора, критическо обновяване и предаване на научни,
културни и исторически традиции и създаване на
модели на публично гражданско поведение.
Да пренася и продължава във времето делото на своя
патрон – преподоб
ния Паисий Хилен
дарски, като
утвърждава съзнание за нацио
нална иден
тичност
и осигурява развитие на образователния, научния,
културния и икономическия потенциал на България в
интерес и полза на хората и обществото.

ГР. КЪРДЖАЛИ
ГР. СМОЛЯН
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БИОЛОГИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТИ

ЗА ФАКУЛТЕТА
Биологическият факултет е акредитиран от НАОА
за обучение в три професионални направления:
„Биологически науки“, „Педагогика на обучението
по...“ и „Биотехнологии“. Във факултета се
обучават около 1000 студенти в бакалавърски и
магистърски специалности. Предлага обучение в 10
специалности на ОКС „бакалавър“, 20 специалности
на ОКС „магистър“ и 12 програми на ОНС „доктор“.
Структуриран е в 7 катедри. Академичният състав
на Биологическия факултет включва 11 професори,
24 доценти, 29 гл. асистенти, 3 асистенти, 10
биолози, 2 лаборанти и 1 математик.

публикации (в България и чужбина), монографии,
учебници и учебни помагала. Академичният състав
регистрира участия в национални и международни
проекти и научни форуми. Научната продукция,
наред с качествената преподавателска дейност,
създава безспорния авторитет на факултета,
доказателство за което е високия рейтинг.
Биологическият факултет разполага със собствена
сграда в Старинен град, с обща площ 3824.98
кв.м., включваща 2 аудитории, 6 семинарни зали,
20 учебни лаборатории, 17 научноизследователски
лаборатории, 2 компютърни зали.

Биология
Екология и опазване на околната среда
Молекулярна биология
Медицинска биология
Микробиология и вирусология
Биоинформатика
Фармацевтични биотехнологии
Биоинженерство
Биология и химия
Биология и английски език

Научната продукция на висококвалифицираните преподаватели във факултета се изразява в стотици

КАТЕДРИ

ЦЕНТРОВЕ

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА
БИОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО
БИОХИМИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ
БОТАНИКА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗООЛОГИЯ
ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ФАКТОРИТЕ, ПОВЛИЯВАЩИ
ИМПЛАНТАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ЕМБРИОН И ОЦЕНКА И
МОДУЛИРАНЕ НА ЕНДОМЕТРИАЛНАТА РЕЦЕПТИВНОСТ
(ЧАСТ ОТ ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ЦЕНТЪР);

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
8 СЕМЕСТЪРА (4 ГОДИНИ)

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА/ЗАДОЧНА
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МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СЕЛЕКЦИОННА,
ПОПУЛАЦИОННА И ЕКОЛОГИЧНА ГЕНЕТИКА;
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНА, ОБУЧИТЕЛНА И
ДИАГНОСТИЧНА РАБОТА ЗА НУЖДИТЕ НА АПИДОЛОГИЯТА
И СЕРИКОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ;
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОУЧВАНЕ СТРУКТУРАТА
НА ПРЕБИОТИЦИ И ТЕХНИЯ ФУНКЦИОНАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ,
СПРЯМО МИКРООРГАНИЗМИТЕ, АСОЦИИРАНИ
С ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ (ЧАСТ ОТ
ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ЦЕНТЪР)

гр. Пловдив 4000,
ул. “Тодор Самодумов” 2

bio_secretary@uni-plovdiv.bg
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТИ

ЗА ФАКУЛТЕТА
Педагогическият факултет е създаден през 1984
година. Разположен е в пететажен корпус на модерна нова университетска сграда. Педагогическият
факултет е авторитетен център за научни
изследвания и подготовка на висококвалифицирани
специалисти в областта на педагогиката,
психологията и изкуствата. В него се обучават
4700 студенти по 18 специалности в бакалавърска
степен и 20 специалности в магистърска
степен. Специализирано докторантско училище
осигурава обучение на студенти в ОНС “доктор”
по 16 програми. Във факултета се обучават и
чуждестранни студенти – от Гърция, Турция,
Германия, Молдова, Великобритания, Македония,
Испания, Белгия, Франция и др.

литирани (професори и доценти), а две трети са
с научни степени (доктори и доктори на науките).
Голяма част от научните кадри са специализирали в
авторитетни чуждестранни научни институти и
университети.

Преподавателите в Педагогическия факултет са
повече от 90, като половината от тях са хаби-

Педагогическият факултет разполага с голяма специализирана библиотека; секция за обучение по
английски език; уебинарна зала за онлайн наблюдения
на уроци; 7 зали за обучение чрез екипна работа;
9 зали за електронно обучение, включително и за
създаване на електронни образователни ресурси;
три учебни компютърни зали, зала за постоянен
свободен достъп до интернет и за осъществяване
на конферентна връзка с други образователни
и научни институции; видеозала; съвременни
семинарни зали, аудитории и аули, представителна
заседателна зала.

КАТЕДРИ

ЦЕНТРОВЕ

ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
ЕСТЕТИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
МУЗИКА
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ
ЦЕНТЪР ПО ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТУДЕНТИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Специална педагогика
Социална педагогика
Педагогика
Психология
Социални дейности
Начална училищна педагогика и чужд език
Начална училищна педагогика
Предучилищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика
Педагогика на обучението по физическо възпитание
Музика
Педагогика на обучението по музика
Джаз и поп изпълнителско изкуство
Графичен дизайн с реклама
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Актьорство за драматичен театър

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА/ЗАДОЧНА

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
8 СЕМЕСТЪРА (4 ГОДИНИ)
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гр. Пловдив 4027,
бул. България 236

info@pfpu.bg
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ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ
И СОЦИАЛНИ НАУКИ
СПЕЦИАЛНОСТИ

ЗА ФАКУЛТЕТА
Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН)
е основан през 1994 г. като основно структурно звено
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
и за кратък период успява да се наложи като водещ
регионален и национален образователен център
в областта на икономическите и социални науки.
Пътищата за постигане на тази цел се основават на
установените традиции на академична и творческа
свобода, насърчаване на иновациите и въвеждане на
установените съвременни добри практики във висшето
образование.

качеството на преподаване и научните изследвания.
Факултетът по икономически и социални науки има
създадени и развива научни партньорски отношения с
университетите Гент (Белгия), Лил, Страсбург и Париж
(Франция), Солун (Гърция), Познан (Полша), Лисабон
(Португалия), Валядолид и Гранада (Испания), Виена
(Австрия), Торино (Италия).

ФИСН е профилиран в четири професионални направления
– Икономика, Администрация и управление, Политически
науки и Национална сигурност за образователноквалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“
и образователната и научна степен „Доктор“, които
определят неговата образователна рамка. Тази интердисциплинарност е една от силните страни на Факултета
и амбиция да се осигурява непрекъснато подобряване на

ФИСН е пълноправен член на докторантската мрежа
CESEENET (Central and South-East European PhD Network),
както и на международната академична мрежа BSEMAN
(Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network), в
която си партнират над 30 университета от Европа
и Азия. Целите на тези партньорства е да се насърчи и
улесни сътрудничеството в рамките на университетите
от Централна и Югоизточна Европа по отношение на
докторските програми, както и участието в съвместни
изследователски проекти и научни издания, учебни програми, различни форуми, както и достъп до съвместна
отворена библиотечна система.

КАТЕДРИ

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ
МАРКЕТИНГ И МИО
ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО
УПРАВЛЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ В ИКОНОМИКАТА
ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

8 СЕМЕСТЪРА (4 ГОДИНИ)

Икономика и бизнес
Маркетинг
Международни икономически отношения
Финанси
Счетоводство
Бизнес мениджмънт
Публична администрация
Мениджмънт на туристическия бизнес
Политология
Международна политика и бизнес дипломация
Национална сигурност

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА/ЗАДОЧНА

ЛАБОРАТОРИЯ
RESEARCH LABORATORY FOR ECONOMIC AND SOCIAL ANALYSIS
(LESA)
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fisndean@uni-plovdiv.bg
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ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА
СПЕЦИАЛНОСТИ

ЗА ФАКУЛТЕТА
Основан през 1961г., днес ФМИ е утвърден и авторитетен център за научни изследвания и подготовка
на специалисти в областта на математиката,
информатиката и информационните технологии.
Голяма част от преподавателския състав са специализирали в реномирани чуждестранни научни
институти и университети, били са гост-преподаватели в университети на САЩ, Япония, Африка
и Европа. Много са участията им в авторитетни
международни научни форуми и в научни и образователни проекти съвместно с университети от
цял свят. ФМИ осъществява обмен на студенти и
преподаватели по различни академични програми с
университети в Англия, Гърция, Испания, Македония,
Италия, Румъния, Полша, Сърбия, Словакия, Турция
и др. Всички направления и специалности във ФМИ
са акредитирани от Националната агенция за
оценяване и акредитация.

Те са изявени научни работници и преподаватели
във висши училища, ръководители на катедри,
факултети, университети. Хиляди са прекрасни
учители, директори на училища, експерти и
ръководители в областта на образованието.
Много са висококвалифицираните специалисти в
различни фирми и водещи компании в областта на
информатиката и информационните технологии, в
банки и застрахователни дружества, в икономиката
и търговията, в научноизследователски групи.

Математика
Приложна математика
Бизнес математика
Информатика
Бизнес информационни технологии
Софтуерни технологии и дизайн
Софтуерно инженерство
Информационни технологии, математика и
образователен мениджмънт
Математика, информатика и информационни
технологии

Факултетът е разположен в нова университетска
сграда с голям парк, студентски стол, университетска книжарница, специализирана библиотека. ФМИ
разполага с 14 модерни учебни компютърни зали с над
300 работни места и мултимедии, лаборатория по
интерактивна математика, съвременни семинарни
зали и аудитории.

ФМИ се гордее с възпитаниците си, реализиращи
се успешно не само у нас, но и навсякъде по света.
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КАТЕДРИ

ЦЕНТРОВЕ

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И МОДЕЛИРАНЕ
КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ
СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ DELC

+359 32 261 799

гр. Пловдив 4027,
бул. “България” 236

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
12 СЕМЕСТЪРА (4 ГОДИНИ)

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА/ЗАДОЧНА

dean-fmi@uni-plovdiv.bg
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ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН
ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТИ

ЗА ФАКУЛТЕТА
Физико-технологичният факултет към Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“ е създаден през
2017 г. на базата на обединението на Физически
факултет към същия университет и Технически
колеж – Смолян. Сливането на двете структури
се извърши с цел обединяване на положителните
страни и на двете звена. Така във Физико-технологичния факултет студентите получават позадълбочена физична основа на изучаваните инженерни дисциплини, а физичните направления имат
възможност да повишат приложните аспекти на
обучението. Като резултат във Факултета се
създават специалисти, добри и в теорията, и в
практиката, което им осигурява отлични възможности за по-добра реализация на пазара на труда.

Студентите, завършили Физико-технологичния факултет, могат да работят като инженери, учители
по физика, изследователи и специалисти в областта
на физиката, електрониката, комуникациите,
лазерните технологии, ядренофизичните методи,
полимерните материали. Учебната дейност е
съобразена с потребностите на обществото и с
развитието на науката и технологиите. Прилагането на съвременни методи за обучение е важна
характеристика на факултета. Академичният състав на Физико-технологичния факултет развива
и разностранна научноизследователска дейност.
Извършва се ефективен обмен на научни знания и
кадри с други научни звена в страната и в чужбина.

КАТЕДРИ

НАУЧЕН ФОРУМ

ЕЛЕКТРОНИКА, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ (ЕКИТ)
ФИЗИКА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И КОМУНИКАЦИИ
МАШИНОСТРОЕНЕ И ТРАНСПОРТ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Физико-технологичният факултет и Студентски
съвет към Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, съвместно с Фондация „Еврика“, ежегодно организират Национална студентска научна
конференция по физика и инженерни технологии с
международно участие. Научният форум осигурява
поле за изява на млади учени, студенти и докторанти
от висшите училища в страната и Българската
академия на науките.

ЦЕНТРОВЕ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ МЕЖДУ
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЯ
ИНСТИТУТ ШЕНЖЕН, КИТАЙ

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Инженерна физика
Медицинска физика
Технологии в телекомуникациите
Приложна физика за иновативни технологии
Телекомуникационни и информационни системи
Телекомуникации с мениджмънт
Информационно и компютърно инженерство
Екоенергийни технологии
Обучение по природни науки в прогимназиалния етап
на училищното образование
Машиностроителна техника и технологии
(база Смолян)
Автомобилна техника (база Смолян)
Автомобилно и индустриално инженерство (база Смолян)
Хардуерни и софтуерни системи (база Смолян)
Автомобилни електронни системи (база Смолян)
Електроснабдяване и електрообзавеждане (база Смолян)

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА/ЗАДОЧНА

8 СЕМЕСТЪРА (4 ГОДИНИ)
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+359 32 261 335

гр. Пловдив 4000,
ул. Цар Асен 24

info.ffit.pu@gmail.com
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТИ

ЗА ФАКУЛТЕТА
В Пловдивския университет Филологическият факултет е най-големият сред деветте факултета. В
него се обучават 2500 студенти по 23 специалности
в бакалавърска степен, 28 магистърски програми и 2
специализации.
Филологическият факултет реализира своите цели:
• Да отстоява факта, че българският език,
книжовност и култура имат многовековно
присъствие върху картата на Европа и света и са
основен елемент на идентичността.
• Да прокара мост между старите и новите
представи за мястото и ролята на езиците,
литературите и културите за запазване на

Към Факултета функционират 10 специализирани
библиотеки, центрове, лаборатории и кабинети.
Студентите имат достъп до: Библиотека по новогръцки език и култура, Славистична библиотека,
Библиотека по западни езици, American corner
(Американска библиотека и семинар), Лаборатория
за изследване на българския език, Лаборатория за
комуникативни компетентности и образователни
услуги.

КАТЕДРИ

ЦЕНТРОВЕ

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА И СРАВНИТЕЛНОТО
ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
РУСКА ФИЛОЛОГИЯ
СЛАВИСТИКА
АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИЦИ И МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

РЕДОВНА/ЗАДОЧНА

+359 32 261 332

Българска филология
Славистика - полски език, чешки език, сръбски
и хърватски език
Английска филология
Руска филология
Френска филология
Балканистика
Приложна лингвистика
Лингвистика с информационни технологии
Лингвистика с маркетинг
Лингвистика с бизнес администрация
Български език и история
Български език и гражданско образование
Български език и английски език
Български език и френски език
Български език и немски език
Български език и италиански език
Български език и руски език
Български език и испански език
Български език и новогръцки език
Български език и турски език
Български език и китайски език
Български език и корейски език

ЦЕНТЪР ЗА РУСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА
ЦЕНТЪР ЗА ТУРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА
КЛАСНА СТАЯ „КОНФУЦИЙ“

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
8 СЕМЕСТЪРА (4 ГОДИНИ)
ОКС БАКАЛАВЪР
СЛАВИСТИКА
БАЛКАНИСТИКА
10 СЕМЕСТЪРА (5 ГОДИНИ)
ОКС МАГИСТЪР

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

14

хуманитарната идея като основна платформа за
споделяне на идентичности в глобализиращия се
съвременен свят.

гр. Пловдив 4000,
ул. Цар Асен 24

ff@uni-plovdiv.bg
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ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТИ

ЗА ФАКУЛТЕТА
Философско-историческият факултет организира
и провежда учебен процес по акредитирани
програми на образователно-квалификационните
степени „бакалавър”, „магистър” и „доктор” в пет
професионални направления: История и археология,
Социология, антропология и науки за културата,
Религия и Теология, Философия и Педагогика на
обучението по...

телски звена и към днешна дата има 35 договора за
партньорство. С подписването на новата Еразъм
програма факултетът ще продължи активно
да участва в изпълнението на обогатените и
предоставящи нови образователни възможности
междууниверситетски договори с европейски университети.

ФИФ е един от факултетите с най-много подписани
международни договори с чуждестранни изследова-

КАТЕДРИ

ЦЕНТРОВЕ

ЕТНОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
ПРИЛОЖНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА СОЦИОЛОГИЯ
СОЦИОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА ЧОВЕКА
ТЕОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ
И ИНОВАЦИИ“

Археология
География, технологии и предприемачество
Гражданско образование, философия и чужд език
Документалистика и архивистика
Европеистика – платено обучение
История
История и културно наследство
История и чужд език
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Социология и науки за човека
Социология на правото, икономиката и иновациите
Теология
Философия

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОАНАЛИЗА
НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ НА ВОЙНАТА
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО
И КУЛТУРА
ЦЕНТЪР ЗА АНТРОПОЛОГИЧНИ И ЕТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО

8 СЕМЕСТЪРА (4 ГОДИНИ)

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА/ЗАДОЧНА
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+359 32 261 433

гр. Пловдив 4000,
ул. Цар Асен 24

fif@uni-plovdiv.net
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ХИМИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТИ

ЗА ФАКУЛТЕТА
Нашият факултет остана единствен самостоятелен Химически факултет в България и въпреки,
че е най-малкият в ПУ е сред водещите по научна
продукция и качество на обучение, като продължава
да е носител на най-високата комплексна оценка
от НАОА в рамките на Университета. Той е
акредитиран да обучава в трите степени на висше
образование: бакалавър, магистър и доктор в две
професионални направления: „Химически науки“ и
„Педагогика на обучението по химия“.
През 2020 г. сградата на факултета бе изцяло реновирана и модернизирана, с което бе осигурена
съвременна и естетична среда за обучение и научни
изследвания. В резултат на успешните научни
проекти на академичния състав, е доставена
и инсталирана уникална апаратура за химични
проучвания и анализи. Факултетът разполага с

15 химични лаборатории, две компютърни зали,
собствен сървър. В него работят 42 преподаватели
с авторитет на международно признати учени.
Развиват се партньорства с колеги от Испания,
Австрия, Англия, Франция и Канада. Затова и
възпитаниците на факултета намират успешна
реализация у нас и в чужбина и са предпочитани
специалисти в области, свързани с медицина и
фармация, опазване на околната среда, разработване, внедряване и усъвършенстване на технологии,
разработване на нови и усъвършенстване на
съществуващи методи за контрол и изпитания
на материали, суровини, полупродукти в промишлеността, медицината, биохимията, селското
стопанство, техниката, екологията, обслужване на
производствената дейност в химични, хранителновкусови, металургични и други производства.

КАТЕДРИ

ЦЕНТРОВЕ

ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ С МЕТОДИКА НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ
АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И КОМПЮТЪРНА ХИМИЯ
ОРГАНИЧНА ХИМИЯ
ФИЗИКОХИМИЯ
ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ХИМИЧНИ ДЕМОНСТРАЦИИ
C.lab – ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КОМПЮТЪРНИ
ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ

Химия
Медицинска химия
Химия с маркетинг
Химичен анализ и контрол на качеството
Химия и английски език (педагогическо направление)

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА/ЗАДОЧНА

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
8 СЕМЕСТЪРА (4 ГОДИНИ)
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+359 32 261 402

гр. Пловдив 4000,
ул. Цар Асен 24

chemistry@uni-plovdiv.net
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ЮРИДИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТИ

ЗА ФАКУЛТЕТА
Юридическият факултет при ПУ “Паисий
Хилендарски” е създаден през 1992 г. Възприел
достиженията на Института по правни науки
при БАН, днес факултетът е изградил собствена
школа в обучението по право в България. През
годините Юридическият
факултет придобива
свой отличителен облик и се утвърждава като
притегателен
център
за
перспективните
кандидат-студенти, бъдещи юристи.
Добрата реализация на възпитаниците на пловдивския ЮФ в съдебната власт, адвокатурата, администрацията, бизнеса и неправителствения сектор
са свидетелство за високите стандарти, прилагани
в обучението по право в Пловдивския университет.
Формирал традиции с цялостната си дейност като
добре функциониращо учебно звено, днес Юридическият факултет притежава безспорен авторитет
и се гордее с:
• Изключително високо равнище на академичния
състав. Тук работят утвърдени учени с дългогодишен научно-преподавателски опит, както и
утвърждаващи се преподаватели и изследователи;
• Стриктно спазван учебен план. Учебният план на
ЮФ включва задължителните учебни дисциплини
според държавните изисквания. В отговор на предизвикателствата, поставени от нашето съвремие,
наред с тях се изучават като задължителни и
учебни дисциплини като Право на интелектуалната
собственост, Защита на правата на човека, Екологично право, Криминология и др. В учебния план

са включени избираеми и факултативни дисциплини като Вътрешен пазар на ЕС, Международни
отношения, Юридически лица с нестопанска
цел, Медиация, Обществени поръчки, Защита на
потребителите и др. Те дават възможност за
разширяване на познанията в избрани от всеки
студент конкретни области на правото;
• Прецизен подбор на студенти, мотивирани за
постигане на високи резултати. Завършилите
факултета се приемат като специалисти с
безспорни възможности за работа в практиката.
Много от тях са съдии, прокурори, следователи,
адвокати, юрисконсулти и др.;
• Добри контакти с юридически факултети от
Европа, където преподавателите от ЮФ имат
възможност да повишават квалификацията си.
Установена практика е чуждестранни преподаватели да изнасят лекционни курсове във факултета;
• Специализирана библиотека към ЮФ;
• Специализирано юридическо онлайн списание
Studia Iuris;
• Чуждестранни студенти от Балканите се
обучават в ЮФ;
• Участие в програмите на Европейския съюз за
мобилност на студенти и преподаватели. Сключени
са двустранни договори за обмен с множество университети в Австрия, Германия, Франция, Италия
и Швейцария;
• Предлагат се лекционни курсове на английски език
и други чужди езици за чуждестранни студенти по
програми за образователна мобилност.

Право

КАТЕДРИ
ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ
ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ПРАВОТО

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
10 СЕМЕСТЪРА (5 ГОДИНИ)
ОКС МАГИСТЪР

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА/ЗАДОЧНА
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+359 32 261 283

гр. Пловдив 4000,
ул. Цар Асен 24

law@uni-plovdiv.bg
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ФИЛИАЛ
КЪРДЖАЛИ

ФИЛИАЛ
СМОЛЯН

ЗА ФИЛИАЛА

ЗА ФИЛИАЛА

ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”- КЪРДЖАЛИ е образователно, изследователско и културно-структурно
звено с устойчиво и динамично развитие в състава
на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”,
най-голямото държавно висше училище в Южна
България. Той е приемник на основания през 1961г.
Полувисш педагогически институт “Любен Каравелов”, преобразуван с Постановление № 90 на
Министерския съвет от 23.04.1996 г.
Образователната политика на Филиала следва
академичния модел за качествено образование на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
и е синхронизирана с целите, задачите и потребностите на обществото в регионален и национален мащаб. Мисията му е свързана с повишаване на образователния, научния и духовния
потенциал на населението в Източните Родопи
чрез подготовката на конкурентноспособни специалисти с висше образование, способни да развиват
и прилагат научно-практически знания в различни
области на човешката дейност.

Във Филиала се подготвят над 500 високоспециализирани кадри с висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по
специалности от следните професионални направления: „Педагогика“, „Педагогика на обучението по
...“, „Биологически науки“ и „Туризъм“. Обучението
се извършва от висококвалифицирани местни
преподаватели, а така също от ПУ „Паисий
Хилендарски“ и други висши училища. Общата
численост на преподавателския състав на основен
трудов договор е 18 щатни преподаватели,
от които 4 доценти, 3 главни асистенти и 11
асистенти. С решение на Академичния съвет на
Пловдивския университет Филиал „Любен Каравелов”- Кърджали организира изнесено обучение по
акредитирани магистърски програми.

Филиалът в гр. Смолян е образователна, изследователска и културна структура на ПУ „Паисий
Хилендарски“ в специфичен в икономическо,
социално, културно, историческо и географско
отношение регион, осигуряваща качествено образование и конкурентоспособна професионална
подготовка на специалисти за определени сектори
на пазара на труда. Той е наследник на открития
през 1962 г. Учителски институт и понастоящем
съчетава устойчивите традиции в обучението
на педагогически специалисти, отговаряйки и на
динамичните потребности от висококвалифицирани кадри с висше образование за нуждите на
туризма, бизнеса и управлението.

професионални направления:
1.2. Педагогика; 1.3. Педагогика на обучението по...;
3.8. Икономика и 4.3. Биологически науки.
Съчетанието на образователните традиции, съвременните форми и методи на преподаване, с
неповторимите природни, културни и исторически
дадености на Родопите правят Филиал – Смолян
предпочитано място за обучение на младите хора.
Тук вие ще откриете разнообразна и подкрепяща
среда, която ще ви насърчи да развиете пълния
си потенциал и ще ви вдъхнови за творчество,
приключения и личностно израстване.

През учебната 2021/2022 г. Филиал – Смолян приема
студенти в осем бакалавърски програми от четири

Филиалът е институционално акредитиран от
Националната агенция за оценяване и акредитация
в рамките на ПУ „Паисий Хилендарски“. Всички
специалности притежават програмна акредитация
в съответните професионални направления.

КАТЕДРИ

СПЕЦИАЛНОСТИ

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ НАУКИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

БИОЛОГИЯ С ЕКОТУРИЗЪМ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И
ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
МАРКЕТИНГ – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
(АНГЛИЙСКИ)

СПЕЦИАЛНОСТИ

КАТЕДРИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

ПРИРОДНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

8 СЕМЕСТЪРА (4 ГОДИНИ)

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

8 СЕМЕСТЪРА (4 ГОДИНИ)

РЕДОВНА/ЗАДОЧНА

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА
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ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА
НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
ЗА ЧУЖДЕНЦИ

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Диплома за средно образование
Издържани конкурсни изпити (от предварителна
или от редовна сесия)
Оценки от държавни зрелостни изпити (ДЗИ), положени не по-рано от 2008 г.
Оценки от олимпиади на МОН
Оценки от международни изпити (сертификати) и
различни състезания и форуми с конкурсен характер,
вкл. организирани и от факултетите, които
се признават за конкурсен изпит за определени
специалности

Да имат завършено средно образование, даващо им
право да продължат обучението си във висшите
училища на страната, издала дипломата.

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатстудентски документи се подават от 11
юни – 25 юни 2021г. (вкл. събота и неделя).
Онлайн могат да се подадат документи в сайта на
университета от 7 юни – 21 юни.

КОНТАКТИ:
032/625 000; 032/635 049

Минималният среден успех от балообразуващите за
съответната специалност предмети в дипломата
за средно образование на кандидата не може да
бъде по-нисък от 62% от максималната оценка
по системата на оценяване в страната, в която
е придобито средното образование, т.е. оценка
„добър“.
Да нямат заболявания, противопоказни за обучение
и за упражняване на професията, за която се кандидатства.
Чуждестранните кандидат-студенти подават
документи по пощата или лично. Приетите студенти преминават едногодишен подготвителен
курс по български език в Департамента за езикова
и специализирана подготовка на чуждестранни
студенти. След успешното завършване на курса продължават обучението си в избраната специалност.

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Подаване на документи и записване на чуждестранни
граждани за студенти в бакалавърска и магистърска
степен: 10 май – 20 септември за граждани извън
Европейския съюз и 10 май – 30 септември за
граждани на Европейския съюз.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВА
И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА
НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
Департаментът за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти е учреден
през 2005 г. като наследник на Подготвителното
отделение за чуждестранни студенти към
Филологическия факултет, съществувало от 1994
до 2005 г. Основната мисия на Департамента е
подготовката по български език в рамките на
една учебна година на чуждестранни граждани,
които желаят да следват в ПУ „Паисий Хилендарски“. През подготвителната година се изучават
странознание на България и английски език, а също
така профилиращи уводни дисциплини, които ще са
необходими на студента по време на следването му –
математика, информатика, биология, химия, физика,
педагогика, психология, лингвистика, икономика
и др. Наред с това студентите се запознават с
културата, историята, традициите и начина на
живот на българите. В края на подготвителния
курс студентите трябва да покрият равнище на
владеене на езика В2.
Обучението се провежда по утвърден учебен план,
в който се предвижда годишна натовареност
от 1120 часа, разпределена в два семестъра по 18
учебни седмици. Учебният план е разработен в
четири варианта – за хуманитарни, педагогически,
социално-икономически и природо-математически
специалности. Департаментът разполага с екип от
висококвалифицирани и мотивирани преподаватели
с дългогодишен опит в преподаването на българ-

ски език и специализирани учебни дисциплини
на чуждестранни студенти. След успешното
полагане на изпитите по изучаваните дисциплини
завършилите получават легитимно свидетелство,
което им дава правото да се запишат като
редовни студенти във всички специалности на
ПУ „Паисий Хилендарски“, както и в другите
висши учебни заведения в България. Лицата,
които владеят български език, могат да се явят
на изпит по всички учебни дисциплини, без да са
преминали езикова подготовка. За участниците
в програми за международен обмен на студенти
и преподаватели (Erasmus+, CEEPUS, Fulbright и
др.), които желаят да изучават български език по
време на престоя си в България, се организира курс
в рамките на един семестър с аудиторна заетост
60 учебни часа, за които се присъждат 5 кредита.
За чуждестранни граждани, които биха желали да
изучават български език, но не планират да следват
в ПУ „Паисий Хилендарски“, Департаментът
предлага краткосрочни курсове за начинаещи и
напреднали в рамките на 60 учебни часа, а също
така и индивидуално обучение.
Научни тематики на Департамента:
• Съвременни практики и технология на преподаването на български език като чужд;
• Норма и кодификация в съвременния български език;
• Методика на преподаването на български език
като чужд;
• Терминологични системи в българския език;
• Особености на устното общуване на български
език;
• Лингвостранознание на България.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
1500 евро за година (750 евро за семестър) за
кандидати с двойно гражданство, едното от които
българско
3000 евро за година (1500 евро за семестър) за
чуждестранни студенти

КОНТАКТИ:
Грозданка Генова – Певичарова,
Началник отдел „Учебен“
danny@uni-plovdiv.bg
тел.+359 32 261 311
www.uni-plovdiv.bg
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ОБЩЕЖИТИЯ
УСЛОВИЯ И ПРЕДИМСТВА

СПОРТНИ ЗАЛИ
УСЛОВИЯ И ПРЕДИМСТВА

ЗА ОБЩЕЖИТИЯТА

СПОРТНИ ЗАЛИ

ПУ “Паисий Хилендарски“ предоставя за ползване
на своите студенти новопостроени общежития,
които се намират в непосредствена близост до Новата сграда на висшето училище на бул. “България”
№ 236.
Стаите в общежитията са с по две легла и самостоятелен санитерен възел.

СТАДИОН “АКАДЕМИК“
Спортният комплекс на стадион „Академик“ се
състои от две вътрешни помещения, футболно
игрище, волейболно игрище, баскетболно игрище,
тенис кортове и други.

УЧЕБНА СПОРТНО-ТРЕНИРОВЪЧНА
ЗАЛА НА ПЛОВДИВСКИ
УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ
ХИЛЕНДАРСКИ“
Многофункционалната зала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е изградена на
собствен терен от над 17 000 кв. м. Сградата е на
2 етажа с капацитет 1200 места.
Новата зала предлага отлични условия за провеждането на състезания по волейбол, баскетбол, хандбал, художествена гимнастика, аеробика и други
събития.
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ERASMUS +
И ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ
ГРАДЪТ

ЗА ПРОГРАМАТА
Еразъм+ е програмата на ЕС за подпомагане на
образованието, обучението, младежта и спорта в
Европа. Тя предлага възможности за хора от всички
възрасти, като ги насърчава да се развиват и да
споделят знания и опит в институции и организации
в различни страни.
В рамките на програмата Пловдивският университет реализира:
• мобилност на студенти с цел обучение
• мобилност на студенти с цел практика
• преподавателска мобилност с цел преподаване
•мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение.
НОВОСТ в програма Еразъм+ е възможността
един студент да получи финансиране за период на
мобилност с обща продължителност от максимум
12 месеца за ВСЕКИ ЦИКЪЛ НА ОБУЧЕНИЕ (т.е.
по 12 месеца за всяка една от бакалавърската,
магистърската и докторантската степен),
НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ И ВИДА НА МОБИЛНОСТИТЕ.
Двата типа мобилности (обучение и стаж) могат
да се комбинират, като в рамките на всеки
образователен цикъл общата им продължителност
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ПЛОВДИВ
ДРЕВЕН И ВЕЧЕН

гр. Пловдив 4000,
ул. Цар Асен 24

не може да надхвърля 12 месеца при задължително
спазване на минималните продължителности за
всяка една от тях (3 месеца за обучение и 2 месеца
за стаж).
Студенти, обучаващи се в директни магистърски
програми (Право, Славянска филология и Балканистика), могат да участват в двата типа мобилности за общ период до 24 месеца.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ в програма Еразъм+ имат и
студенти, ВЕЧЕ ОСЪЩЕСТВИЛИ Еразъм мобилност в
рамките на програма Учене през целия живот, като
реализираният период се приспада от максимално
допустимия 12-месечния срок за съответния цикъл
на обучение (напр. ако студентът се обучава в
ОКС бакалавър и вече е осъществил мобилност с
продължителност 4 месеца по секторна програма
Еразъм, има право до края на обучението си в тази
степен на още 8 месеца мобилност в рамките на
програма Еразъм+. За студентите, обучаващи се
в директни магистърски програми, оставащият
допустим период за мобилност е съответно 20
месеца).

iro_pu@abv.bg
krl.iro@uni-plovdiv.bg

Пловдив е вторият по големина град в България.
Той е сред най-значимите икономически центрове
на страната. Благоприятни фактори за това
са централното му географско разположение и
сравнително добрата инфраструктура. Уникалното кръстопътно местоположение на града е
допринесло за силното културно и политическо
влияние върху него от страна на източните и
западните цивилизации. Въпреки това Пловдив
запазва изключителната си културна идентичност.
По-стар и от най-старите градове на света
като Рим, Атина, Картаген или Константинопол,
почти съвременник на древна Троя, Пловдив е град,
построен върху останките на много предишни
градове, и с култура, развила се от наследството на
много и забележителни предходни култури.

Пловдив е град, който по неповторим начин
експонира древното си минало, запазено в облика
на Римския стадион, Античния театър, пленява с
архитектурните шедьоври на Главната улица на
града, пренася в друг век с възрожденските къщи в
Стария град и ви връща в настоящето с модерен
начин на живот и забавление.
Спокойствието на пловдивчани предразполага към
дълги разходки из Стария град, Главната улица или
Гребния канал. Пловдив е разпознаваем като град на
изкуствата и се радва на богат културен и бохемски
нощен живот.
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