СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ"
1164, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №34, тел. 359 2/866 12 71, факс: 359 2/963 34 83
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Задочно обучение през учебната 2021-2022 година в СГСАГ „Христо Ботев“
Професия: „Строителен техник“, специалност: „Строителство и архитектура“ за придобиване на
трета степен на професионална квалификация.
Изисквания към кандидатите:
- да притежават минимално входящо образователно равнище – завършено средно образование
или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити;
- да бъдат физически и психически здрави, годни да изпълняват функционалните си задължения.
Форма на обучение: задочна.
Срок на обучението: 2 години.
Организация на учебния процес: Занятията през учебната година са ситуирани в 4 очни сесии по
10 дни, 4 редовни изпитни сесии(след всяка очна сесия има изпитна сесия) и 2 поправителни
сесии накрая на учебната година.
Обща натовареност на курса 960 учебни часа.
Обучението се извършва от преподаватели на СГСАГ „Христо Ботев”.
След успешно полагане на държавните изпити по теория и практика на професията се издава
Свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия „Строителен
техник“, специалност „Строителство и архитектура“ по образец на МОН.
Подаването на заявления за прием в задочна форма на обучение през учебната 2021-2022
година е в срок от 15 септември до 28 септември 2021г. Заявлението може да се подаде в
канцеларията на училището или по електронен път на sgcag@sgcag.info.
Цената на курса се формира на база броя на подадените заявления в конкретния период и е в
размер на:




за група от 10 курсиста цената на курса е 1650лв/годишна такса с ДДС
за група от 11 курсиста цената на курса е 1500лв/годишна такса с ДДС
за група над 11 курсиста цената на курса е 1450лв/годишна такса с ДДС

Сумата се заплаща в брой в касата на СГСАГ „Христо Ботев” или се превежда по банков
път до 1 октомври 2021г.
Записването и внасянето на конкретната такса е в срок до 01 октомври 2021г.
Начало на очните занятия: 04 октомври 2021г.
Необходим набор от документи за записване:

Заявление по образец за прием в задочна форма на обучение след завършено средно
образование до Директора(предоставя се от училището по образец)

Диплома КОПИЕ(сверена с диплома ОРИГИНАЛ) за завършено средно образование

Договор за учебната 2021-2022 година в 2 екземпляра(предоставя се от училището по
образец)

Медицинско свидетелство за пригодност към професията(цветоусещане)

Касова бележка/ордер за внесена годишна такса в размер на …………….лв

4 броя снимки с размер 3,50см на 4,50см, матова хартия

Декларации(предоставят се от училището)

