Инструкция за подаване на заявления по интернет за явяване на
предварителния изпит по математика на 22 април
Уважаеми кандидати,
Преди да попълните заявлението, се запознайте подробно с Инструкцията. Това ще ви
помогне и ще ви предпази от грешки при попълването.
1. Свалете заявлението на вашия компютър.
2. Попълнете празните полета БЕЗ СЛУЖЕБНОТО. Не правете допълнително форматиране
по формуляра. Не изтривайте нищо.
3. След като попълните заявлението, го изпратете като прикачен файл на ел. поща
ksk2018@uacg.bg. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО към формуляра изпратете и документ за плащане на
таксата от 30 лв. В полето „Относно“ („Subject“) запишете трите си имена и ЕГН.
4. Изпратете заявлението и документа за плащане НАЙ-РАНО на следващия работен ден
след като сте платили таксата от 30 лв. Документите Ви ще се считат за приети само след
потвърждение от счетоводството на УАСГ, че парите са постъпили в банковата ни
сметка. За целта във вносната бележка на банката задължително запишете името и ЕГН-то
на кандидат-студент, такса предварителен изпит на 22 април.
5. Срок за изпращане on-line на заявленията с документите за плащане – от 10 април до 18
АПРИЛ! След посочената дата заявления не се приемат и обработват! Същите могат да
се подадат на място в Ректората – зала 225 до 20 април.
6. След обработка на изпратения формуляр и проверка на платежния документ ще получите
обратно Вашето заявление с ПОПЪЛНЕН ВХОДЯЩ НОМЕР. Разпечатайте го.
7. На изпита на 22 април се явявате в залата, в която сте разпределен със следните
документи:



Лична карта
Разпечатаният от Вас формуляр (заявление) с ПОПЪЛНЕНИЯ ВХОДЯЩ
НОМЕР.

8. Залите за явяването на изпита ще бъдат публикувани в сайта на 21 април след 14 ч.
Банкова сметка на УАСГ, по която се превежда таксата от 30 лв.:
Получател: УАСГ
Банка: БНБ – ЦУ
IBAN: BG 84 BNBG 9661 3100 1745 01
BIC (код на БНБ): BNBG BGSD
Основание за плащане: трите имена и ЕГН на кандидата, такса изпит 22 април

