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 2021/2022 година в ОКС „магистър”.
Завършил/а/ съм ОКС „професионален бакалавър“ специалност …………………………….
……………………………………………….………. със среден успех ………………………..….
Желая да бъда класиран/а/, съгласно посочения от мен ред на специалностите на гърба на
заявлението.
Прилагам дипломи за завършено средно и висше образование – оригинали и ксерокопия
на оригиналите (оригиналите се връщат 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
Задочно
Код

СПЕЦИАЛНОСТИ
по образователно-квалификационни степени
МАГИСТЪР СЛЕД
ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР
1. Транспортна техника
2. Технология и управление на транспорта
3. Транспортно строителство
4. Комуникационна и осигурителна техника
5. Инженерна логистика и строителна техника
6. Електроенергетика и електрообзавеждане
7. Икономика на транспорта

1202
2202
4202
5202
6202
8202
9202

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

Код на
специалността

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/

