
      

Вх. №.......................      До Ректора на                  

/изписва се от служебното лице/    АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" – гр. Пловдив   

                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от 

…………………………………………………………................…………………................………… 
/трите имена по лична карта, ЕГН, гражданство/ 

л.к. No ........................................, издадена от ...................................на ..........................год.,  

Постоянен адрес:……………………………………………….....…………………………... 
 

Телефон за връзка:………………………………e-mail:…………………………………….. 
 

данни за средно образование:………………………………………………………………… 
     /пълно наименование на училището/ 

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

 Уважаема г-жо Ректор, 

Моля да бъда допуснат/а до кандидатстудентски изпит. Желая да бъда класиран/а съгласно 

посочения от мен ред на специалностите и форми на обучение. 

 Специалност  
/изписва се пълното наименование на специалността, за която се 

кандидатства/ 

 

Форма на обучение 
/попълва се само за 

кандидатстващите в 

специалност БНХ, 
 изписва се с думи редовно 

или задочно / 

Музикален 

инструмент или пеене 
(попълва се само от 

кандидатстващите с музикален 
инструмент или пеене) 

1.    

2.    
 

Специалностите се записват в последователността, съответстваща на желанията за класиране на 

кандидат-студента. Класирането се извършва по реда на записаните специалности и форми на 

обучение.   

Декларирам, че:  

 доброволно предоставям личните си данни за кандидатстудентски изпит в АМТИИ 

”Проф. Асен Диамандиев”, специалност.................................................................................. 

 не се обучавам/обучавам се (ненужното се зачертава)  и нямам/имам (ненужното се зачертава) вече 

придобита образователна степен БАКАЛАВЪР или МАГИСТЪР на държавна издръжка 

 не страдам от психично заболяване и  не се водя на диспансерен отчет  

 не страдам от заболявания, противопоказни за кандидатстване  и обучение в желаните 

от мен специалности  

 всички материали изпратени от мен, свързани с кандидатстването ми по съответната 

специалност, са лично мои и продукт на мое творчество 

 няма да предявявам претенции за последствията от неправилно и невярно попълнени от 

мен документи 

Към Заявлението прилагам следните документи:  

Диплома/служебна бележка за завършено средно образование, Декларация за признаване на 

оценка, Свидетелство за професионална квалификация, Платена такса за явяване на 

кандидатстудентски изпити,................................................................................................................... 
                                                                                        /ненужното се зачертава/ 

 

 

.................................................................................................................................................................... 

/ дата                                                      трите имена                                                          подпис / 
 

Забележка: Датата, трите имена и подписът са саморъчно изписани.  

Попълненото Заявление и всички придружаващи документи се сканират, и заедно с 

портфолиото за II-ри етап /за кандидатите при факултет "Изобразителни изкуства"/ се изпращат 

по електронен път, в установените за всяка специалност срокове, на е-mail адрес: 

amtii.ksk@artacademyplovdiv.com  

mailto:amtii.ksk@artacademyplovdiv.com

