СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ
съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната
2018/2019 г. – държавна поръчка за свободни места за първокурсници
съгласно решение на МС № 341/21.05.2018 г.
УАСГ обявява допълнителен прием за студенти – ДЪРЖАВНА
поръчка за специалностите от професионално направление
„Архитектура, строителство и геодезия” (БЕЗ специалности
„Архитектура“ и „Ландшафтна архитектура и ландшафтно
планиране“)
ПРИ УСЛОВИЯ:
1. Завършено средно образование, даващо им право да продължат
обучението си във висши училища.
2. Кандидатите, завършили средно образование след 2008 г. и до 2018 г.,
се приемат БЕЗ КОНКУРС, КАКТО СЛЕДВА:
 За всички инженерни специалности – с успешно издържани:
ДЗИ по БЕЛ, ДЗИ по математика или ДЗИ по физика. В
балообразуването участва най-високата оценка от посочените ДЗИ.
 За специалност „Урбанизъм“ – с успешно издържани: ДЗИ по
БЕЛ или ДЗИ по математика. В балообразуването участва повисоката оценка от посочените ДЗИ.
3. Кандидатите завършили средно образование преди 2008 г.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се явяват на конкурсен изпит (тест) по
математика. Изпитът ще се проведе на 8 септември (събота) от 9,00
ч. в зала 227 в Ректората.
4. В допълнителния прием могат да участват и кандидати, успешно
положили конкурсните изпити по математика през м. април и юни, но
неподали документи за класиране в срок.
5. В конкурсния изпит по математика на 8 септември могат да участват и
бивши студенти от УАСГ за възстановяване на студентски права.
6. Балообразуването за специалностите е съобразно разпоредбите на
Правилника за приемане на студенти за учебната 2018/2019 г.

Кандидатите, които ще участват в изпита по
математика на 8 септември подават
документи

до 7 септември (петък).
Кандидатите, които ще участват без изпит,
САМО с оценките от ДЗИ, подават документи

до 21 септември (петък).
Документите се подават в деловодството на УАСГ (старата сграда на
Ректората, ет. 2, каб. 204а), както следва:
 Заявление до Ректора на УАСГ с желаните специалности (по
образец);
 Диплома за средно образование – оригинал. Кандидатите, на които
все още не са изготвени дипломите за средно образование,
задължително представят служебна бележка от средното училище с
вписани оценки от положените държавни зрелостни изпити, както и
оценките по математика, физика и география от задължителната
подготовка;
 Платена такса за кандидатстване и класиране (30 лв.) и комплект
документи (3 лв.) – общо 33 лв. Сумата се заплаща в касата на
счетоводството, вътрешен двор на Ректората, а квитанцията се
прилага към заявлението и дипломата за средно образование.

Учебен отдел

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ФАКУЛТЕТИ,
СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА
ОБУЧЕНИЕ:
Архитектурен факултет
 Сп. Урбанизъм (бакалавър) – редовна форма

Строителен факултет
 Сп. Строителство на сгради и съоръжения (магистър) – редовна форма
 Сп. Строителство на сгради и съоръжения – англоезично обучение (магистър)
– редовна форма
 Сп. Строителство на сгради и съоръжения (магистър) – задочна форма
 Сп. Управление в строителство (бакалавър) – редовна форма

Факултет по транспортно строителство
 Сп. Транспортно строителство (магистър) – редовна форма
 Сп. Транспортно строителство (магистър) – задочна форма
 Сп. Организация и управление на движението (бакалавър) – редовна форма

Хидротехнически факултет






Сп. Водоснабдяване и канализация (магистър) – редовна форма
Сп. Водоснабдяване и канализация (магистър) – задочна форма
Сп. Хидростроителство (магистър) – редовна форма
Сп. Хидростроителство (магистър) – задочна форма
Сп. Инженерна екология (бакалавър) – редовна форма

Геодезически факултет
 Сп. Геодезия (магистър) – редовно обучение
 Сп. Геодезия (магистър) – задочно обучение
 Сп. Устройство и управление на земи и имоти (бакалавър) – редовна форма

ДО
РЕКТОРА НА
УАСГ

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ………………..........…………………………………………………………
(трите имена по лична карта)

Кандидат-студент за допълнителен прием за 2018 г.
Адрес за кореспонденция: ................................................................................................................
Телефони за връзка: ............................................................................................................................

Г-Н РЕКТОР,
Желая да участвам в допълнителния прием за учебната 2018/2019 г. –
държавна поръчка за следните специалности:
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
Завършил(а) съм средно образование през ……….. година и съм положил(а)
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по:


ДЗИ БЕЛ – оценка ……………………………….



ДЗИ Математика – оценка ………………………………



ДЗИ Физика – оценка ……………………………

Оценките ми от дипломата за средно образование от ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА
по математика, физика и география са следните:


Математика ЗП – оценка ……………………………….



Физика ЗП – оценка ………………………………



География ЗП – оценка ……………………………

Завършил(а) съм средно образование преди 2008 г. и ЩЕ УЧАСТВАМ в изпита по
математика на 8 септември 2018 г.
Представям: диплома за завършено средно образование – оригинал (служебна бележка от средното училище
с оценките от ДЗИ, физика ЗП, математика ЗП и география ЗП) , квитанция за такса за кандидатстване и документи
(33 лв.), заплатена в касата на счетоводството.

Дата: …………….. 2018 год.

С уважение: …………………

Кандидатите за свободните места, които кандидатстват за приемане с оценки от
ДЗИ (с дипломи за средно образование от 2008 до 2018 г.), след подаване на
заявлението за прием, ще получат от Учебен отдел Удостоверение за записване
в желаната специалност, с което е необходимо да се запишат в съответната
факултетна канцелария със следните

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Лична карта (след проверка същата се връща) и ксерокопие от нея.
2. Лични снимки – 3 бр. формат документи.
3. Документи за записване на нови студенти по образец (закупуват се от
САМО книжарниците на територията на УАСГ по образец на УАСГ) и се попълват
предварително.
4. Медицинско удостоверение (от личен лекар или здравно-консултативен
център).
5. Диплома-оригинал за завършено средно образование. Дипломата се
съхранява в УАСГ до края на следването.
6. Формуляр за издаване на студентска идентификационна карта –
ISIC (получава се от канцеларията на факултета на място при записването) – само за
студентите в редовна форма на обучение.
7. Платежно нареждане (бордеро) за платена семестриална такса по
банков път ИЛИ документа от плащането чрез ПОС терминално устройство в
УАСГ.Семестриална такса за редовно обучение – 350 лв., семестриална такса за
задочно обучение – 210 лв.
Семестриална такса НЕ заплащат приетите студенти по държавна
поръчка кръгли сираци и тези с трайни увреждания и намалена
работоспособност 70 и над 70 на сто.

Банкова сметка на УАСГ, по която се превеждат сумите за семестриални такси:
Получател: УАСГ
Банка: БНБ – ЦУ
IBAN: BG 84 BNBG 9661 3100 1745 01
BIC (код на БНБ): BNBG BGSD
Основание за плащане: Трите имена на студента, ЕГН, специалност и курс.

ВАЖНО: Семестриалните такси могат да бъдат платени и чрез двете ПОС
терминални устройства в УАСГ:
 В касата на УАСГ, заден двор на Ректората, стая 281 (от 9:00 до 12:00 ч. и от
13:00 до 16:00 ч.)
 В новата сграда на УАСГ, корпус А, ет. 2 – КСБВУ (от 9:00 до 12:00 ч. и от
13:00 до 15:00 ч.)

Приемът на кандидатите, които са завършили средно
образование преди 2008 г., за които изпитът по математика
е задължителен, ще се извърши след 10 септември 2018 г.
след успешно издържан изпит.

