
Входящ номер

ДО НАЧАЛНИКА

НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАЯВЛЕНИЕ

Жена Мъж

Домашен адрес:

Пощ. код

Област:

Град

(улица, номер, блок, вход, апартамент)

Завършена ОКС "
(професионален бакалавър, бакалавър, магистър)

Господин началник (ректор),
Моля, да бъда допуснат(а) до конкурс в поверения Ви университет и да бъда класиран(а) 

по специалностите по посочения от мен ред.
Прилагам следните документи:

1. Копие от дипломата за висше образование (завършилите висше образование в чужбина
представят диплома за висше образование, легализирана от МОН). 

Дата на издаване

"

Издадена от гр.

2.

Дата:

гр. (с)

3.

4.

5.

С уважение:

(подпис)

ЖК

Телефон

От

ЕГН

1. Висше училище
2. Специалност

3. Област на висшето образование
4. Професионално направление

СЕРИЯ № Рег. №

Адрес

E-mail



СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН

Оценки от дипломата
(записват се като трицифрено число)

Среден успех от
дипломата

Оценка от ДИ
(защита на ДП)

бал

Кандидатства за специалностите:
(в колона "Ред на желанието" се отбелязва с цифра (1,2,3,...) реда на предпочитаните специалности)

Ред на желанието Наименование на специалността

Задочна форма на обучение

Стопанско управление

Социална сигурност

Управление на обществените поръчки

Индустриален мениджмънт

Автомобилна техника и транспортна логистика

Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи

Защита на населението и инфраструктурата

Национална и регионална сигурност - Управление на кризи

Национална и регионална сигурност - Защита на класифицираната
информация

Национална и регионална сигурност - Защита на класифицираната
информация

Национална и регионална сигурност - Управление на кризи

Автомобилна техника и транспортна логистика

Индустриален мениджмънт

Стопанско управление

Стопанска логистика

Дистанционна форма на обучение

Кандидат-студент:     ............................./...................................
(подпис/фамилия)

Приел молбата:          ............................./...................................
(подпис/фамилия)

mailto:tageorgieva@nvu.bg?subject=%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%9A%D0%A1%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80

	trite_imena: 
	egn: 
	oblast: 
	grad: 
	pkod: 
	jk: 
	ul: 
	phone: 
	email: 
	oks: 
	vschool: 
	specialnost: 
	oblast_vo: 
	prof_napr: 
	seria: 
	d_nomer: 
	d_reg_nomer: 
	data_izdavane: 
	izd_ot: 
	gr_izd: 
	data_molba: 
	grad_molba: 
	uspeh_diplom: 
	ocenka_di: 
	bal: 0
	document2: 
	document3: 
	document4: 
	document5: 
	su: [ ]
	ss: [ ]
	im: [ ]
	attl: [ ]
	znbak: [ ]
	zni: [ ]
	nrsuk: [ ]
	nrszki: [ ]
	sld: [ ]
	sud: [ ]
	imd: [ ]
	attld: [ ]
	nrsukd: [ ]
	uop: [ ]
	nrszkid: [ ]
	Group1: Off
	Запис: 
	Reset: 
	Button6: 
	Print: 
	send_email: 


