
Инструкция за подаване на формуляр за кандидатстване в УАСГ по интернет  

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 формуляра, който се намира в раздел „Прием“ – „Редовно и задочно обучение“ – 
„Online подаване на формуляр за класиране“, на вашия компютър. 

2. Попълнете празните полета БЕЗ ВХОДЯЩ НОМЕР. Не правете допълнително 
форматиране по формуляра. Не изтривайте нищо. 

3. Попълвайте внимателно формуляра. Обърнете специално внимание на специалностите. 
4. От дипломата за средно образование попълнете оценките:  

 общ успех; 

 държавни зрелостни изпити по БЕЛ и математика; 

 БЕЛ ЗП - по-голямата от двете оценки – ДЗИ или задължителна подготовка; 

 математика задължителна подготовка;  

 физика задължителна подготовка; 

 география – по-голямата от двете оценки – ДЗИ или задължителна подготовка. 
Въведените данни от дипломата ще бъдат сверени с оценките в Регистъра на дипломите за 
средно образование от страницата на МОН. Ако има несъвпадение кандидатът получава 
съобщение. За верни ще бъдат взети оценките от страницата на МОН.   

5. Избор на специалности и форми на обучение. Подредете специалностите според реда на 
своето желание за класиране. 

6. Разпечатайте декларацията, попълнете я и подпишете. Сканирайте (снимайте) я. 
7. След като попълните формуляра и декларацията ги изпратете като прикачени файлове на ел. 

поща ksk2022@uacg.bg. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО към формуляра прикачете копие от дипломата 
за средно образование (лице и гръб), копие от Удостоверение за завършен първи 
гимназиален етап (важи за дипломираните през 2022)  и документа за платена такса за 
кандидатстване и класиране от 40 лв. В полето „Относно“ („Subject“) запишете трите си 
имена. 

8. Изпратете заявлението и документа за плащане НАЙ-РАНО на следващия работен ден след 
като сте платили таксата. Във вносната бележка на банката задължително запишете името и 
ЕГН-то на кандидат-студентa, такса класиране – 2022. 

9. Срок за изпращане на формуляра и необходимите документи online – от 20 юни до  
1 юли до 13 часа! След посочената дата заявления не се приемат и обработват!  

10. След обработка на изпратения формуляр и проверка на дипломата ще получите Формуляр за 
класиране в .pdf формат с входираните данни за класирането и входящ номер. Проверете 
внимателно данните. 

 Не се приемат документи по пощата. 

 
 

Банкова сметка на УАСГ: 
 
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 класиране – 2022 


