
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 
 

факултетен № …............................... 

 

учебна година 20_____ / 20_____ 

 

курс .................................................. 
 

 

Записан на _ _ . _ _ . 20 _ _ г. 

въз основа на заповед  

 

№ ............................................... 

 

бал ............................................. 

  

(снимка) 

ИМЕННИК за новоприети студенти 
 

на ........................................................................................................................................................... 

студент в образователно-квалификационна степен ........................................................................ 

специалност ......................................................................................................................................... 

..................................... форма на обучение 
 

Лични номера на студента Единен граждански номер __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Личен номер на чужденец __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Личен номер от 

чуждестранен паспорт 

 

Дата на раждане __ __ . __ __ . __ __ __ __  г. 

Месторождение гр. (с.) ................................. , общ. ............................................ 

обл. ..................................... , държава ...................................... 

Гражданство  

Второ гражданство  

Постоянен адрес 

(по лична карта) 

гр. (с.) ................................. , общ. ............................................ 

обл. ..................................... , държава ...................................... 

кв., ул., №, бл., вх., ап. .............................................................. 

Настоящ адрес 
(да не се попълва, ако 
настоящият и постоянният 
адрес съвпадат) 

гр. (с.) ................................. , общ. ............................................ 

обл. ..................................... , държава ...................................... 

кв., ул., №, бл., вх., ап. .............................................................. 

GSM, телефон  

E-mail  

Завършено средно 
образование 

година на завършване .................. 

училище ..................................................................................... 

гр. (с.) ................................. , общ. ............................................ 

обл. ..................................... , държава ...................................... 

специалност/профил ................................................................. 

Завършена най-висока степен 
на образование 

(отбележете степента с х и 
попълнете останалите данни) 

o професионален бакалавър 

o бакалавър 

o магистър 

o доктор 

година на завършване .................. 

университет ............................................................................... 

гр. (с.) ................................. , общ. ............................................ 

обл. ..................................... , държава ...................................... 

специалност ............................................................................... 



Завършена степен на 
образование, която е 
основание за приемане в 
университета 

(отбележете степента с х и 
попълнете останалите данни, 
ако е различна от 
завършената най-висока 
степен на образование) 

o професионален бакалавър 

o бакалавър 

o магистър 

o доктор 

година на завършване .................. 

университет ............................................................................... 

гр. (с.) ................................. , общ. ............................................ 

обл. ..................................... , държава ...................................... 

специалност ............................................................................... 

Основание за прием в 
университета 

(отбележете с х) 

1. Преместени студенти 

o преместен от друга специалност в университета 

o преместен от друго висше училище в България 

o преместен от друго висше училище в чужбина 

2. Граждани на България, на страни от ЕС и ЕИП и постоянно 

пребиваващи в България граждани на други държави 

2.1. Освободени от заплащане на такса за обучение 

o намалена работоспособност със 70 или повече процента 

o военноинвалид 

o кръгъл сирак или лице, отглеждано до навършване на пълнолетието 

му в ДОВДЛРГ 

2.2. Заплащащи държавна такса за обучение 

o конкурсен изпит 

o оценка от ДЗИ по български език и литература 

o оценка от ДЗИ по чужд език 

o оценка от ДЗИ по история и цивилизация 

o оценка от ДЗИ по математика 

o оценка от ДЗИ по физика и астрономия 

o оценка от ДЗИ по химия и опазване на околната среда 

o оценка от ДЗИ по биология и здравно образование 

o оценка от ДЗИ по география и икономика 

o оценка от ДЗИ върху цикъл „Философия” 

o лауреат на олимпиада по български език и литература 

o лауреат на олимпиада по математика 

o лауреат на олимпиада по физика 

o лауреат на олимпиада по химия 

o лауреат на олимпиада по биология 

o носител на медал от спортни първенства 

o близнак на вече приет в същата специалност студент 

2.3. Заплащащи такса за платено обучение 

o след средно образование – по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” 

o след ОКС Бакалавър или Магистър – по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б”  

o след ОКС Професионален бакалавър – по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” 

o след средно образование – по чл. 21, ал. 2 

o след ОКС Бакалавър или Магистър – по чл. 21, ал. 3 

o след ОКС Професионален бакалавър – по чл. 21, ал. 3 

3. Граждани на други държави 

o по ПМС 103/1993 г. (граждани на Украйна и Молдова) 

o по ПМС 103/1993 г. (граждани на други държави) 

o по чл. 95, ал. 7 - пълна валутна такса 

o по чл. 95, ал. 9 - 50% от валутната такса, лица с двойно гражданство 

Незавършено обучение по 
специалност в същата 
образователно-квалифика-
циона степен 

Висше училище .......................................................................... 

Специалност ............................................................................... 

 

 

Дата _ _ . _ _ . 20 _ _ г.                                                     Подпис на студента: ................................ 

 

 

 


