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Входящ номер 

    

Попълва се от НВУ 

 или военно окръжие 

или  

До  

Началника/Ректора на НВУ „Васил Левски” 

гр. Велико Търново 
 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е   

З А  П Р И ЕМ  Н А  К У Р С А Н Т И   

Р А Н Е Н / Р Е Д О В Е Н  
(излишното се зачертава) 

 
от ____________________________________________________________________________________ 

ЕГН ______________ роден(а) в гр. (с.) _____________________общ. ___________________________ 

обл. ___________________________ 

Постоянен адрес: гр. (с.)_____________________________ общ. ________________________________ 

обл. ___________________________________, ЖК __________________________________________ 

бул./ул._______________________________________, №, бл.______, вх.______, ет.______, ап.______, 

телефон ________________________________ e-mail _________________________________________ 

 

 

Господин Началник, 

Моля да бъда допуснат до конкурсни изпити, да бъда класиран по специализациите, посочени в 

състезателния картон и приет за обучение в поверения Ви университет. 

 

Ще се явя на следните изпити: 

Вид на изпита/теста/проверка на  

психологичната пригодност 

Място 

на изпита 

Дата 

Общообразователен тест   

Психологична оценка (пригодност)   

Тест по чужд език (………………………….език)   

Изпит за физическа годност   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Мястото на изпита и датата се попълва от кандидата собственоръчно. 

 

_________________.20____ г.   С уважение: ________________________________  

гр. (с.)___________________        (подпис) 
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Попълва се от кандидати за ранен прием, не завършили средно образование с представено 

удостоверение от 11 клас. 

 

МАТЕМАТИКА 

от 11 клас 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

И ЛИТЕРАТУРА 

От 11 клас 

СРЕДЕН УСПЕХ 

ОТ 11 клас 

         

Пълно наименование на средното училище, в което кандидатът учи или е завършил: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

гр. (с.) ______________________общ. ________________________ обл. _________________________ 

 

Информацията относно дипломата се попълва само от притежаващите диплома за средно образование към 

момента на подаване на заявлението! 

Диплома за средно образование: серия_____, №__________, рег. № ___________/_______________,  

профил/специалност _____________________________________________________________________ 

 

Държавен  

зрелостен изпит 

по  

МАТЕМАТИКА  

Държавен  

зрелостен изпит 

по  

ИСТОРИЯ И 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Държавен  

зрелостен изпит  

по  

ГЕОГРАФИЯ И 

ИКОНОМИКА 

Държавен 

 зрелостен изпит 

по 

БЪЛГАРСКИ 

ЕЗИК И ЛИТЕ-

РАТУРА 

Държавен 

 зрелостен изпит 

по 

ФИЗИКА И  

АСТРОНОМИЯ 

СРЕДЕН  

УСПЕХ 

ОТ  

ДИПЛОМАТА 

                  

Държавен 

 зрелостен изпит 

по 

ХИМИЯ И 

ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

Държавен  

зрелостен изпит 

по  

БИОЛОГИЯ И 

ЗДРАВНО 

 ОБРАЗОВАНИЕ 

Държавен 

 зрелостен изпит  

по  

ИНФОР-

МАТИКА 

Държавен 

 зрелостен изпит  

по  

ИНФОРМА-

ЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕМАТИКА 

от дипломата 

БЪЛГАРСКИ 

ЕЗИК И  

ЛИТЕРАТУРА 

от дипломата 

                  

 

Забележка! Оценките се записват като трицифрено число!  

 

 Пример: Оценка „Много добър 5,25” се вписва 

 

 

 
_________________.20____ г.   С уважение: ________________________________  

гр. (с.)___________________       (подпис) 
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Ще ползвам оценката от конкурсен изпит по _______________________________ 

от _____________________________________________________________________               

/посочете от кое висше училище/ 

за оценка от положен конкурсен изпит 

ДА 

 

НЕ 

 

Ще  ползвам оценката от ДЗИ по __________________________________________ 

за оценка от положен изпит 

 

ДА 

 

НЕ 


