
 

КСК 2022/2023        Вх. №.......................  
                                   /изписва се от служебното лице/ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОЦЕНКА 

за кандидатстващите по спец."Сценография" 
 

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

Декларирам, че съм завършил средното си образование в училище: 

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

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

Декларирам: 
Участвам за класиране и прием на студенти в спец."Сценография"  

по следния начин: 
/кандидат-студентът декларира своя избор като поставя знак X само на един от долупосочените 

варианти за етап I и поставя знак X само на един от долупосочените варианти за етап II/ 
 

I етап II етап 
                           

           Вариант 1.1.  /не се заплаща такса/  

                 С оценка от предварителните                                                             

кандидатстудентски изпити. Не се явявам на 

редовните кандидатстудентски изпити.        

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

 

                           

           Вариант 2.1.  /не се заплаща такса/  

                 С оценка от предварителните                                                             

кандидатстудентски изпити. Не се явявам на 

редовните кандидатстудентски изпити.        

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

 

         

            Вариант 1.2. /такса 30 лв./ 

                  С оценка от предварителните                                                             

кандидатстудентски изпити, но ще положа и 

редовен кандидатстудентски изпит, като за 

балообразуването се взима по-високата оценка. 

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

         

            Вариант 2.2. /такса 20 лв./ 

                  С оценка от предварителните                                                             

кандидатстудентски изпити, но ще положа и 

редовен кандидатстудентски изпит, като за 

балообразуването се взима по-високата оценка. 

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

            

         Вариант 1.3. /такса 30 лв./ 

                   С оценка от държавните изпити 

(практическа част) по съответната специалност 

най-малко (5.50). Не се явявам на редовните 

кандидатстудентски изпити.    

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

             

            Вариант 2.3. /такса 20 лв./ 

                       Ще се явя на редовния 

кандидатстудентски изпит.    

 
 

 

                           
         Вариант 1.4. /такса 50 лв./ 

                   С оценка от държавните изпити 

(практическа част) по съответната специалност 

най-малко (5.50), но ще положа и редовен 

кандидатстудентски изпит, като за 

балообразуването се взима по-високата оценка. 

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

 

 

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. 

Kандидат-студентът заплаща такса, която е сбор от таксата за I и II етап. 

 

 

 


