
КСК 2022/2023 Вх. №.......................        инструмент ............................................... 
                  /изписва се от служебното лице/                                                                                   /кандидатът посочва с какъв музикален 

      инструмент /пеене кандидатства/ 

                                                                          
     

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОЦЕНКА 

 за кандидатстващите по специалност "Педагогика на обучението по музика" 

от…………………………………………………………………………………………………… 
/трите имена по лична карта, ЕГН/ 

Декларирам, че съм завършил средното си образование в училище: 

……………………………………………………………………………,гр.…………………….. 
/пълно наименование на училището/ 

профил / професия / специалност …………………..…………………………………………… 
 

Приложение 1 
/попълва се само от кандидатстващите по диплома, завършили националните музикални училища/  

1. Оценка от ДЗИ за придобиване на проф.квалификация  ............................. 
(с думи и с цифри) 

 

Приложение 2 
/попълва се само от кандидатстващите по диплома, завършили средни училища с профил „Музика“/ 

Оценките от дипломата ми за средно образование са както следва: 
1. Оценка от ДЗИ по Музика  ............................. 

(с думи и с цифри) 

2. Оценка от специален предмет (инструмент или пеене)  ............................. 
(с думи и с цифри) 

 

Приложение 3 
/попълва се само от явилите се на предварителните кандидатстудентски изпити/ 

Явил съм се на предварителни изпити по спец.”Педагогика на обучението по музика” 

вх.N инструмент /пеене 

/кандидатът посочва с какъв музикален инструмент /пеене е кандидатствал/ 

оценка 

  ............................. 
(с думи и с цифри) 

 

Декларирам: 
/кандидат-студентът декларира своя избор като поставя знак X само на един от долупосочените варианти/ 

 

1.      Участвам за класиране и прием на студенти в спец. ”Педагогика на обучението по 

 музика” с оценки от дипломата ми за средно образование. Не се явявам на редовните 

 кандидатстудентски изпити. 
 

2.     Участвам за класиране и прием на студенти в спец. ”Педагогика на обучението по 

 музика” с оценка от предварителните кандидатстудентски изпити. Не се явявам на 

 редовните кандидатстудентски изпити. 
                                                          

3.    Кандидатствам с оценки от Диплома за класиране и прием на студенти в спец. 

 ”Педагогика на обучението по музика”, но ще положа и редовен кандидатстудентски 

 изпит, като за балообразуването се взима по-високата оценка. 
                                                          

4.   Кандидатствам с оценка от Предварителния изпит за класиране и прием на 

 студенти в спец. ”Педагогика на обучението по музика”, но ще положа и редовен 

 кандидатстудентски изпит, като за балообразуването се взима по-високата оценка. 
 

Декларирам, че няма да предявявам претенции за последствията от неправилно и 

невярно попълнени от мен документи. 
 
 
............................................................................................................................................................    
/ дата                                                                   трите имена                                                                   подпис / 
 

Забележка: Датата, трите имена и подписът са саморъчно изписани. 
 по т.1 кандидат-студентът да заплаща такса 30 лв. 

 по т.2 кандидат-студентът не заплаща такса  

 по т.3 кандидат-студентът да заплаща такса 50 лв. 

 по т.4 кандидат-студентът да заплаща такса 30 лв. 


