
Вх. 
№ 

Балообразуващи 
оценки от дипломата 

 Оценки от държавен зрелостен изпит 
за випуските след 2008 г. включително 

Кате- 
гория 

Внесена 
такса 

По 
чл. 
15 

По 
чл. 
26 Ср. 

успех 
Бълг. език и 
литература 

 Био- 
логия 

Бълг. език и 
литература 

Мате- 
матика 

Геогра- 
фия 

Чужд 
език 

              

(Попълва се от длъжностно лице) 

ДО РЕКТОРА 

НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ 

ПЛОВДИВ 
 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

от.......................................................................................................................................................................... 
(Име, презиме, фамилия) 

Постоянен адрес:  ул. .............................................................................................. № ........., бл. ........., вх. ......., ап…  
 

Пощ. код                                                                       гр.   гр. (с.) .........................................................................,  обл. ............................................. 
 

 ЕГН                                                                                                        Т     Ел. поща: ..........................................,        Тел.: ...................................... 
 

Уважаема г-жо Ректор, 

 Желая да бъда класиран/а съгласно с посочения от мен ред на специалностите и формите на обучение. 

При формиране на бала ще ползвам оценката си от: 

- предварителния изпит по: биология □            български език (езикова култура) □             география □                  

- държавния зрелостен изпит (за випуските след 2008 г. включително) по:                                                                                       
биология □          български език (езикова култура) □           география □         математика □        чужд език □ 

- оценката по чужд език от дипломата за средно образование (само за специалност „Аграрен туризъм“): □ 

Ще се явя на : 

Основен конкурсен изпит по  Допълнителен конкурсен изпит по  

Биология □ Биология □ 

География □ География □ 

Български език (езикова култура) □ Български език (езикова култура) □ 

Списък на шифрите на специалностите по форми на обучение-държавна поръчка 

Специалности 
Съкратено 

наименование 

Шифри 

редовно задочно 

Агрономство (полевъдство) АП 01 51 

Агрономство (лозаро-градинарство) АЛГ 11 61 

Агрономство (декоративно градинарство и озеленяване) АДГ 13 - 

Агрономство (тропично и субтропично земеделие) АТСЗ 12 - 

Агрономство (растителни биотехнологии) АРБ 02 - 

Растителна защита РЗ 21 71 

Зооинженерство З 05 55 

Аграрно инженерство АИнж 15 65 

Екология и опазване на околната среда ЕООС 22 72 

Аграрна икономика АИ 31* 81* 

Бизнес икономика БИ 32* 82* 

Икономика и управление на регионалното развитие ИУРР     34*           84* 

Аграрен туризъм АТ 33* 83* 
*Специалностите са платено обучение, ако в броя на приеманите студенти има и държавна поръчка,  класирането се извършва по низходящ ред на 

бала.  

Съкратено наимен. 

на специалност 

                

Ред на желанията 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Шифър 
                                

 

Съкратено наимен. 
на специалност 

                

Ред на желанията 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Шифър 
                                

**Обърнете внимание върху последователността на посочените от Вас специалности и съответствието с прилежащите им шифри!!! 

 

 

    

          



 

 

 

 

 

Завършил/а съм ................................................................................................................................................................ 
(Средно училище, град (село), година) 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ НЯМАМ ЗАВЪРШЕНО ПРЕДХОДНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (субсидирано от 

държавата, съгласно чл.9, ал.3, т.6, б. „а“ и „б“ от ЗВО) И НЕ СЪМ СТУДЕНТ В ДРУГО ВИСШЕ 

УЧИЛИЩЕ 

Декларирам, че за неправилно попълнени от мен документи няма да предявявам претенции. 

Известно ми е, че Аграрният университет – Пловдив не уведомява по пощата за резултатите от конкурсните 

изпити и класиранията. 

За участие във второ и трето класиране ще потвърдя желанието си в определените срокове. 

 

Прилагам следните документи: 

1. Диплома за средно образование – ксерокопие; 

2. ............................................................................................................................................................................................ 

 

 

Дата: ................2019 г.       Подпис на кандидат-студента: ..................... 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по Закона за защита на личните данни 

и Регулацията за защита на личните данни (GDPR) 

 

Във връзка с участието ми в настоящата кандидатстудентска кампания давам изричното 

си съгласие за: 

- Да предоставя копие от Диплома за средно образование; 

- Аграрният университет – Пловдив да съхранява, да борави, да обработва, да предоставя 

на трети лица, при спазване на законоустановения ред по ЗЗЛД, следните мои лични данни: трите 

имена; ЕГН; пол; възраст; националност; успех; ползван език; други неизброени лични данни, 

съобразно с конкретните изисквания на кампанията. 

Данните се предоставят за целите на Аграрен университет – Пловдив, нормативно определени в 

ЗВО, при необходимостта от защита на моите законни права и интереси, съгласно с българското и 

международно законодателство. 

 

Забележка: Аграрен университет-Пловдив /УИЦ/, се задължава след окончателно 

приключване на КСК /кандидатстудентската кампания/, да заличи/унищожи получените данни на 

кандидат студенти, които не са приети за обучение. 

 

 

Дата: .............2019 г.        Декларатор: ................................... 

(подпис) 
 


