ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
на кандидат-студенти от Република Македония, Република Молдова и Република
Албания в български висши училища за учебната 2017-2018 година
Кандидат-студентите от Република Македония, които кандидатстват едновременно
по ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г., и са класирани по двете постановления в различни
специалности или различни висши училища, следва да потвърдят в срок от три дни след
датата на публикуване на класиранията предпочитаната специалност и висше училище от
съответното постановление. Потвърждението се изпраща в МОН по електронната поща
на електронен адрес: ts.slaveva@mon.bg или на факс: +359 2 9217 656.
Във второто и следващите класирания участват некласирани кандидат-студенти от
всички страни и региони по съответното постановление (ПМС 103/1993 г. и ПМС
228/1997 г.). Те подават в МОН ново заявление по електронната поща или по факс в
срока, посочен в съобщението за обявените свободни места. Кандидат-студентите от
Република Македония, които на първото класиране са кандидатствали и по двете
постановления, могат да подават заявления само по едното постановление по техен избор.
Класиранията се обявяват в срок до пет работни дни след определената крайна дата за
подаване на заявленията за участие.
Второто и следващите класирания се извършват за местата, незаети след
предходното класиране. За незаети се обявяват и местата:
‐

на класираните кандидат-студенти, представили писмен отказ от обучение;

‐

на кандидат-студентите от Република Македония, класирани едновременно по
ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г., и непотвърдили в определения срок
предпочитаната специалност и висше училище от съответното постановление.
Писмените откази от обучение се изпращат в МОН по електронната поща или по

факс в срок от три работни дни след датата на публикуване на съответното класиране.
Кандидат-студентите, класирани на първото класиране и непредставили писмен
отказ в указания срок, нямат право да участват във второто класиране и местата им
няма да бъдат обявени за незаети.
Координати за кореспонденция:
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