ДО РЕКТОРА
НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО
УЧИЛИЩЕ /ВТУ/
„ТОДОР КАБЛЕШКОВ” – СОФИЯ

ВХОДЯЩ НОМЕР

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ………….……..................................................................................................................................
ЕГН
Месторождение: град/ село …………………….…………….., обл. ………..……….……..…..
Постоянен адрес: град/село ..................................................................., пощ. код .......................
област ………........................................................................, община ................................................
улица ..................................................................................................................... № ….....................
ж.к. /кв./ ....................................................................., бл. ..........., вх. ..........., ет. …......., ап. ..........
телефони за справки: ..............................................….., E-mail: ………………….………..............
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РЕКТОР,
Моля да бъдат приети документите ми за кандидатстване във Висшето транспортно
училище „Тодор Каблешков” за учебната 2019/ 2020 година в ОКС „бакалавър”.
В конкурса ще участвам с оценката от:
Математика

- държавен зрелостен изпит по:

Физика

/отбележете с „х”/

География
БЕЛ

- тест по математика на:

13.04.2019 г.
01.06.2019 г.

/отбележете с „х”/

03.07.2019 г.

Желая да бъда класиран/а/, съгласно посочения от мен ред на специалностите на гърба на
заявлението.
Прилагам диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие на
оригинала (оригиналът се връща в момента на подаването на документите) и декларация по
ЗЗЛД.
Декларирам, че не съм лишен/а/ от свобода поради изтърпяване на присъда към датата на
подаване на настоящото заявление.
Дата: ............................

С уважение: .........................................................
/подпис на кандидат-студента/

СПЕЦИАЛНОСТИ
Кодове на
специалностите
Редовно Задочно
Код
Код
101
102
111
112
201
202
301
302
401
402
411
412
511
512
501
502
621
622
701
702
711
712
801
802

СПЕЦИАЛНОСТИ
за образователно-квалификационна степен
БАКАЛАВЪР

1. Железопътна техника
2. Подвижен състав за високоскоростни влакове и метрополитен
3. Технология и управление на транспорта
4. Индустриален мениджмънт
5. Транспортно строителство
6. Благоустройство и комунално стопанство
7. Комуникационна и осигурителна техника
8. Комуникационна и компютърна техника и системи
9. Подемно-транспортни, пътни и строителни машини
10. Автомобилна техника
11. Двигатели с вътрешно горене
12. Електроенергетика и електрообзавеждане
13. Автоматика, електроника и компютърно управление в
811
812
електрическия транспорт
14. Метрополитен и градски наземен електрически транспорт
821
822
15. Електромобили
831
832
16. Икономика на транспорта
901
902
17. Счетоводство и анализ в транспорта
911
912
18. Сигурност и безопасност в транспорта
321
322
19. Корабна механика
211
20. Корабоплаване
311
Желая да бъда класиран/а/ по следния ред на специалностите във ВТУ
„Т. Каблешков” - гр. София, означени с техните кодове.
№ на желанието

1

2

3

4

5

6

7

12

13

14

15

16

17

18

Код на специалността
8

9

10

11

Подпис: ......................................
/подпис на кандидат-студента/

ДЕКЛАРАЦИЯ

/по чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД/

Декларирам, че преди предоставянето на личните ми данни, съм
информиран/информирана, за целите на обработването им.
Давам съгласието си Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, в
качеството си на администратор на лични данни, да обработва, използва и съхранява
предоставената му информация за предвидените цели.
Дата:..................................

Декларатор:.......................................
/подпис на кандидат-студента/

