ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

Вх. № ________________

До
Директора на КЕЕ към ТУ-София

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ______________________________________________________

ЕГН

Постоянен адрес: гр. (с.) ___________________________________________ пощ. код
Област ___________________________________________

Община _______________________

улица _________________________________________________________________

№ ______

ж.к. ________________________________________________

ап. _____

бл. _____ вх. _____

телефон за връзка ________________________e-mail:___________________________________
Уважаеми г-н Директор,
Желая да кандидатствам в Колежа по енергетика и електроника към ТУ-София с:
ДЗИ (матура)

математика
физика
български език и литература

Тест по математика на 26.08.2020 г. в КЕЕ към ТУ-София (гр. София)
Оценка от теста (изпита) по математика или физика в ТУ-София (за ОКС „бакалавър”)
Оценка от теста (изпита) по математика или физика в СУ „Св.Климент Охридски”, УНСС и другите висши
технически училища в страната (за ОКС „бакалавър” или „професионален бакалавър”)

Желая да бъда класиран(а) съгласно посочения от мен ред на специалностите и вид обучение:
№ на
желание

Специалности

№
01

Електроенергетика – производство и разпределение - редовно обучение (удължен семестър) – гр. София

02

Приложна електронна и компютърна техника - редовно обучение (удължен семестър) – база Ботевград

03

Промишлена топлоенергетика - редовно обучение (удължен семестър) – гр. София

04

Промишлена топлоенергетика - редовно обучение (удължен семестър) – база Козлодуй

Към заявлението прилагам:

Задължителни документи:

Диплома за завършено средно образование и приложението към нея – копие, оригиналът се представя при записването на
студентите.
2. Документ за внесена такса за кандидатстване.
1.

Други документи:
Служебна бележка за оценка от теста (изпита) по математика или физика в ТУ-София, СУ „Св. Климент Охридски”, УНСС и
другите висши технически училища в страната (за ОКС „бакалавър” или „професионален бакалавър”), проведен през 2020 г.
Валиден документ за освобождаване от такси (От такса се освобождават: кръгли сираци (до 25-год. възраст); лица с трайни
4.
увреждания; военноинвалиди и лица от домове за отглеждане и възпитание от системата на МОН).
3.

Използване на предимства:

5. Предимство при кандидатстване – по т. 4 или 5 или 6 (виж информацията за кандидатстване)
6. Предимство при кандидатстване – по т. 9.1 или 9.2 (виж информацията за кандидатстване)
Декларирам, че НЕ съм дипломиран/а в същата или по-висока образователно-квалификационна степен (ОКС) – държавна
поръчка.

София, ____________ 2020 г.

Подпис: ____________________

Указание: Заявлението се попълва четливо с печатни букви. В полетата, означени с
знак Х, например НЕ - ; ДА- .

, избраният отговор се отбелязва със

