УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ В ТУ-СОФИЯ
1. 2QOLQHȾɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɤɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ се подаваɬ само в единот следните сайтове:
– за ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ в ТУ-София – https://priem.tu-sofia.bg/
– за ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ във Филиал Пловдив – http://ksk.tu-plovdiv.bg/
– за ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ в ИПФ – Сливен – https://tu-sliven.com/priem/
– за ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ в Ʉɨɥɟɠ – Сливен – https://tu-sliven.com/priem/
2. Ⱥɤɨɠɟɥɚɟɬɟɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɬɟɧɚɩɨɜɟɱɟɨɬɟɞɧɨɦɹɫɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɟɩɨɞɚɜɚɬɩɨɨɬɞɟɥɧɨɜɴɜ
ɜɫɟɤɢɟɞɢɧɫɚɣɬ
3.

АкɨɠɟɥɚɟɬɟɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɬɟɢɜɂɉɎɢɜɄɨɥɟɠɋɥɢɜɟɧ(едновременно)
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɤɨɥɟɠɚɫɟɩɨɞɚɜɚɬ ɫɥɟɞɜɬɨɪoɤɥɚɫɢɪɚɧɟɧɚɂɉɎ

РЕДЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ИНТЕРНЕТ ЗА ЯВЯВАНЕ В ɂɉɎɋɥɢɜɟɧили в Колеж Сливен ɤɴɦТУ-СОФИЯ Е СЛЕДНИЯТ:
1. От сайта https://tu-sliven.com/priem/ „2QOLQH ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ“.
ВАЖНО: Отбелязаните със * полета във формата са задължителни.
 Попълнете внимателно личните си данни.
 От секцията „ɉɴɪɜɢ изпит“ изберете изпит, на който желаете да се явите или съответния ДЗИ, ако
ще кандидатствате с Държавен зрелостен изпит (матура).
4 От секцията „Вторɢ изпит“ изберете следващ изпит, на който желаете да се явите или съответния
ДЗИ, ако ще кандидатствате с Държавен зрелостен изпит (матура).
 Дължимата такса за явяване на изпити се пресмята автоматично и е необходимо да язаплатите
По банков път - по сметка на Ɍɍ±ɋɈɎɂəɎɚɤɭɥɬɟɬɢɄɨɥɟɠ±ɋɅɂȼȿɇ
ɈȻȻɄɅɈɇɋɥɢɜɟɧ,%$1%*8%%6
ВАЖНО: Таксата за всеки заявен тест или матура (ДЗИ) е 40 лв. Ако кандидатствате само с
оценката от предварителен изпит - не дължите такса.
 След като сте избрали начин на плащане е необходимо да попълните полето с генерирания код за
сигурност.
 С натискане на бутона „Изпрати“ Вие сте попълнили онлайн заявлението за предварителни изпити.
 На посочения от Вас електронен адрес веднага ще бъде изпратен линк за потвърждаване на
валидността на онлайн заявлението. Ако ɧɟɭɫɩɟɟɬɟɞɚɩɨɬɜɴɪɞɢɬɟɡɚɩɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɬɚɤɫɚɬɚɳɟɫɟ
ɫɱɢɬɚɡɚɩɨɬɜɴɪɠɞɟɧɢɟ!
9. ɉɪɢɡɚɩɥɚɳɚɧɟ по банков път е необходимо в платежното нареждане да се посочат имената на
кандидат-студента и пояснение "такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София”. Плащането по
банков път е по сметка на ТУ – СОФИЯ, Факултет и Колеж – СЛИВЕН:
ОББ КЛОН Сливен, IBAN: BG37UBBS80023106029802
Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.
След като заплатите дължимите такси, на предоставения от Вас e-mail ще Ви бъде изпратена
10. информация със заявлението, което съдържа и талоните за заявените от Вас изпити (дата, час,
сграда и зала, в която ще се проведе съответният изпит). Полученото заявление е само за
справка от кандидат-студента и не е необходимо отново да се подава.
11. От получения прикачен файл разпечатайте талона (талоните) за явяване на всеки заявен изпит (ако
ще се явявате на изпит). Забележка: Талони се разпечатват само при условие, че изпитите са
присъствени.

