
Подреждане на специалностите по желание на кандидат-студента

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Входящ номер

Лични данни на кандидат-студента

ЕГН: E-mail:

Име, презиме, фамилия: 

Постоянен адрес: гр./с.                                                                     обл. 

ул. № бл. вх. ап. GSM:

Попълва се от кандидат-студента

Балообразуваща информация

Година на завършване:

Общ успех:

Оценки от задължителната подготовка:

Български език и литература:

Математика:

Опции за кандидатстване

С          посочете избраната от Вас опция за участие в Кандидатстудентска кампания 2021 в обозначените квадрати и попълнете изискуемата информация.
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Кандидатстудентски изпит Дата

Икономическа география на България

Икономика

Математика

Чужд език .................................

Местораждане:

Попълва се от кандидат-студента

Желая да кандидатствам в СА „Димитър А. Ценов“ - Свищов:

1

№ по 
ред Наименование на специалностите

Редовна форма Задочна форма
Дистанционна 

форма

обучение

1 Финанси

2 Застраховане и социално дело

3 Макроикономика

4 Счетоводство и контрол

5 Стопански и финансов контрол

6 Бизнес статистика и анализи

7 Маркетинг

8 Управление на проекти

9 Стопанско управление

10 Бизнес информатика

11 Международни икономически отношения

12 Публична администрация

13 Индустриален бизнес и предприемачество

14 Аграрна икономика

15 Икономика на търговията

16 Икономика на туризма

17 Международен бизнес (на английски език)

18 Бизнес икономика (на английски език)

— Декларирам, че редът на специалностите съм попълнил(а) собственоръчно в съответствие с моите желания и поемам 
всички последици за допуснати от мен технически грешки.

— Към датата на подаване на документите в СА "Димитър А. Ценов" - Свищов, не съм завършил и не съм студент в друго 
държавно висше училище (важи за кандидатстващите за държавна поръчка).

— Личните данни, посочени в Заявлението за кандидатстване, ще бъдат обработвани само за целите на текущата кандидат-
студентска кампания съгласно правилата за личните данни на СА "Д. А. Ценов".

— Информиран съм за заболяванията, които са противопоказни за кандидатстване в СА "Димитър А. Ценов", отразени в Правил-
ника за прием на студенти в ОКС "бакалавър", ОКС „магистър“ и специализанти.

                                                                                             Дата: ........................        Подпис на кандидат-студента: ........................       
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ВАЖНО!  Отбележете с цифра мястото, на което искате да бъде поставена специалността, съответстваща на желанията Ви за класиране. Номери-
райте последователно желанията си за специалностите за редовна,  задочна и дистанционна форма на обучение, съответно държавна  
поръчка и платено обучение, без повторение на цифрите, като започнете от предпочитаната специалност и/или форма на обучение.

Попълва се от кандидат-студента

4Попълва се от висшето училище

Приел: Проверил:
(име, фамилия, подпис)(име, фамилия, подпис)

Попълва се от висшето училище

1. 2.

3.

Оценка от положен държавен
зрелостен изпит:

Пренесена оценка от положен кандидат-
студентски изпит в друго  висше училище:

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ - СВИЩОВ

Кандидатстудентска кампания 2021 - ОКС „бакалавър“

МЕ ИД ЯА  ″К ДА .  А А

К . С Ц

Н Е

А Н

П О

О ВТ ″С

Държавна
поръчка

Платено
обучение 

Държавна
поръчка

Платено
обучение 

*
Кандидатствам за възстановяване на студентски
права или трансфер на кредити (на база Академична 
справка, издадена от друго висше училище)

Оценка от положен държавен зрелостен изпит по:
....................................................................................

Пренесена оценка от положен кандидатстудентски
изпит в друго висше училище

Платено
обучение 

xx

x

Ще участвам на кандидатстудентския изпит:           присъствено              дистанционно

x x x

x x

xx x x

xx

x


