
Кандидат-студент: Останах доста впечатлена от цялата 

организация – самата подготовка и подаване на документите, 

обработката в личните кандидатстудентски профили, краткия 

период на проверка на конкурсните работи, самото провеждане на 

изпитите, осигурената прозрачност при изтегляне на комбинациите, 

приятната атмосфера в аудиториите. Без забележки съм! ...

Êàíäèäàò-ñòóäåíò: Îðãàíèçàöèÿòà âè å ìíîãî ïî-äîáðà îò âñåêè 
ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò â Áúëãàðèÿ. Àç ëè÷íî ìíîãî õàðåñâàì è 
óâàæàâàì, ÷å òåãëèòå âúïðîñèòå â äåíÿ íà èçïèòà. Ñïîðåä ìåí âñåêè 
ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò òðÿáâà äà âçåìå ïðèìåð îò âàñ è äà ãî ïðàâè. ...

Кандидат-студент: Организацията в деня на изпитите е 

много добра, кандидатите заемат местата си бързо и на 

всеки въпрос от наша страна има отговор ...

КАНДИДАТ-СТУДЕНТ: ОРГАНИЗАЦИЯТА И НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНАТА, И НА РЕДОВНАТА СЕСИЯ Е МНОГО 
ДОБРА. ...

Родител: Най-добре организираната КСК на 
територията на България! Поздравления ...

Кандидат-студент: Организацията на изпитите е на много 

високо ниво. Хареса ми как разведрихте обстановката преди 

началото на изпита с музика и добро отношение. ...

Кандидат-студент: В никакъв случай не понижавайте 

нивото, което държите в момента по отношение на 

кандидатстудентските изпити … За мен беше удоволствие 

да кандидатствам при Вас, пожелавам много успехи на 

университета в бъдеще. ...



Кандидат-студент: Нямам никакви препоръки към Вас. Всичко 

беше коректно и добре направено! Служителите, които дават 

информация по телефона са изключително мили! Радвам се, че 

избрах този университет и че съм приета! :) ...

Êàíäèäàò-ñòóäåíò: Îò âñè÷êè óíèâåðñèòåòè, â 
êîèòî êàíäèäàòñòâàõ, ÌÓ Âàðíà èìàøå íàé-
îðãàíèçèðàí êîëåêòèâ çà ïðîâåæäàíå íà ÊÑÊ. ...

Кандидат-студент: Организацията Ви е чудесна и 
предполага добро представяне на всеки един от 
изпитите. ...

РОДИТЕЛ: ИМАТЕ ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ФОРМАТИ НА ИЗПИТИ, 

КОИТО ПОКАЗВАТ РАЗБИРАНЕ НА МАТЕРИАЛА, А НЕ ЗУБРЕНЕ. ...

Кандидат-студент: За втори път се явявам на приемни изпити. Искам 
да кажа, че Вашата организация е абсолютно отлична. Не съм 
виждала такава до сега, а съм посещавала различни университети в 
страната, тъй като вече имам висше образование. Адмирации за 
бързите реакции на целия екип и за изчерпателното, отзивчиво 
обслужване. Също, страницата на университета е с чудесна 
поддръжка и съдържа цялата необходима информация. Благодаря! ...

Кандидат-студент: Изпитите се провеждат под строга организация. 
Смея да твърдя, че са най-добре организираните в страната. Фактът, 
че председателят на комисията по оценяване на изпитите работи 
посещава всяка зала свидетелства за уважението към потенциалните 
студенти от страна на преподавателите. ...

Кандидат-студент: Нямам никакви забележки относно 

организацията на КСК. Всичко беше изключително точно, 

изпитите започваха навреме и цялата обстановка беше 

наистина хубава. ...



Å.Ð. ... Åäèíñòâåíèÿò óíèâåðñèòåò, êîéòî îòâàðÿ âðàòèòå ñè äî 
òàêàâà ñòåïåí, ÷å äà âè íàêàðà çà ìèã äà ïî÷óâñòâàòå ÷àñò îò 
ãîëÿìîòî ñåìåéñòâî íà ÌÓ - Âàðíà. ...

Д.Д. ЗДРАВЕЙТЕ! НА ПЪРВО МЯСТО ИСКАМ ДА ИЗКАЖА 
УВАЖЕНИЕТО СИ КЪМ ВАШИЯ УНИВЕРСИТЕТ. НАИСТИНА МИ 
Е МЕЧТА ДА УЧА ПРИ ВАС И ЗАТОВА СЕ ПОДГОТВЯМ 
УСИЛЕНО ЗА ИЗПИТИТЕ, ТЪЙ КАТО КОНКУРЕНЦИЯТА Е 
ОГРОМНА. ...

В.Х. Здравейте, живея във Велико Търново и бях много щастлива от факта, 

че бе открит Филиал на Вашия университет в нашия град. От доста време 

искам да кандидатствам по специалността "Медицинска сестра", но 

нямам финансовата възможност и времето да уча във Варна … В Деня на 

отворените врати на Филиала Ви във Велико Търново получих 

изчерпателна информация относно спецификата на обучението и 

разгледах модерната материална база. ... Пожелавам успех на всички 

кандидат-студенти. ...

А.С. Здравейте! Бих желала от мое име и от името на моите ученици да Ви благодаря за 
отделеното време и внимание по време на Дните на отворените врати в МУ-Варна. Аз съм 
учителка от гр. Бургас и заедно с моите ученици организирахме пътуване и Ви посетихме на 26 
март 2016 година. Всички бяхме впечатлени от двора и сградата на университета, а топлото 
посрещане на Вашите студенти и служители ни накара да се почувстваме много специални. 
Всеки посетител получи комплект сувенири и информационни материали, както и 
възможност да влезе в ролята на здравен специалист и да участва в томбола с награди. Всеки 
клас беше посрещнат от студенти, които ни разведоха из сградата. Посетихме Катедрите по 
анатомия и физиология, библиотеката, спортния комплекс, срещнахме се с представители на 
студентския съвет и Учебен отдел, на които зададохме всички въпроси, които вълнуват един 
кандидат-студент. След приключване на обиколката в сграда „Ректорат” се насочихме към 
сградите на Факултетите по денталната медицина и фармация, Медицински колеж и учебните 
зали на Факултета по обществено здравеопазване. Там се разделихме на групи, в зависимост 
от  специалността, към която са се насочили да кандидатстват  учениците. 
Благодарим Ви за гостоприемството и до скоро виждане!

Е.З. Здравейте! С гордост мога да кажа, че вече съм студентка в МУ-Варна и 
смело мога да твърдя, че аз и колегите ми сме много доволни и не сме лишени от 
нищо. Наистина условията ни са много добри, преподавателите също. Аз лично 
обожавам университета си. Имах избор, защото бях приета и на други места, 
но знаех точно къде искам да бъда, без колебание. Следвайте мечтите си!



А.К.  Здравейте! Пиша Ви по повод новата магистърска програма на 
МУ-Варна "Опазване и контрол на общественото здраве". 
Първо искам да Ви приветствам, че най-накрая се даде възможност на 
нас, завършилите "професионален бакалавър" здравни инспектори да 
повишим квалификацията си и да намерим по-широка реализация на 
пазара на труда... Благодаря Ви!

А.И. Благодаря на всички преподаватели и служители за 
гостоприемството по време на Дните на отворените врати. 
Оценявам усилията Ви!!! Вече направих избора си – Медицински 
университет-Варна.

С.Р. Исках да Ви поздравя за опцията за подаване на онлайн 
документи. Сега сте я и подобрили и е станала доста по-добра и 
лесна за попълване. Аз съм доста далече от Варна и това че може да 
се подават онлайн документите за кандидатстване ме улесни 
много и ми спести доста време и пари за пътуване до Варна, както 
и ме накара да кандидатствам само във вашия университет, тъй 
като останалите медицински университети в България нямат 
намерение да се развиват и все още държат да се ходи до самия 
университет за подаването на документите за кандидатстване, 
което според мен е абсурдно при положение, че сме в 21 век...

Т.К. Реших да кандидатствам Дентална медицина, но е много 
трудно човек да избере къде да учи. А и никой на 100% не може да каже 
предварително, защото за да сравняваш, трябва да си видял лично 
всички места. Именно поради тази причина аз сравнявам по косвени 
признаци, реклама на университет, сайт, възможности, клинична 
база... Именно поради тази причина аз смело мога да кажа, че избрах 
МУ-Варна, защото разполага с много по-модерна база, а преди 
време бе открит Медико-дентален център с най-нови технологии, 
който е към факултета и дава повече възможности за развитие... 

И.Ж. ЗДРАВЕЙТЕ. ДОЧАКАХМЕ ДОБРАТА ВЕСТ С МНОГО 
ТРЪПКА! ПРИЕТИ СМЕ В МУ-ВАРНА! БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 
ОТГОВОРА И ЗА ПОЖЕЛАНИЯТА ЗА УСПЕХ НА ИЗПИТИТЕ.  
ХУБАВ ДЕН!  



С.С.: Предвид натоварената ни програма (подготовка за матури и 

кандидатстуденски изпити), ние кандидат-студентите нямаме много 

време и средства да пътуваме до всеки университет, в който желаем да 

кандидатстваме. Но открих, че това не се налага, тъй като МУ - Варна 

разполага с модерен, ориентиран към младата аудитория сайт, чрез който 

можем да си подадем документите. Там намерих информацията, която ме 

интересуваше относно специалностите, датите за изпитите и сроковете 

за прием на документи. Благодаря Ви!

П.Ч. Здравейте отново! Искам да Ви благодаря за информацията и за 
кореспонденцията с Вас. Бяхте ми изключително полезни и изчерпателни. Имах 
нужда от Вашата помощ при вземането на решение дали съм готов да предприема 
тази важна стъпка и да кандидатствам на моята възраст. Надявам се, че при 
възникване на други въпроси, ще мога да се обърна отново към вас!�
Желая Ви приятен ден и до скоро! Още веднъж благодаря за отделеното време! 
Поздрави!

Е.О. Много съм Ви благодарна за помощта и конкретните отговори! Така или 
иначе съм решила, че ще пътувам и ще си подам документите на място. 
Страхотно много ме зарадвахте, че мога в рамките на няколко минути да си 
закупя и подам документите за кандидатстване, както и да платя таксите за 
изпитите директно с карта. Нямам търпение да разгледам университета 
отвътре. Благодаря Ви!    

Б.С. Благодаря Ви за отговора! Това би било много практично и удобно и със 
сигурност ще се възползвам от Вашата платформа за on-line кандидатстване.

Б.Г.: Здравейте! Живея в гр. Сандански и мечтата ми е да уча 
във Вашия университет. Бях приятно изненадан от факта, че 
не се налага да пътувам до гр. Варна за да подам документи 
си за кандидатстване. Подаването на документи on-line не 
само спестява време, но и пари. Ще се възползвам от тази 
възможност, която осигурява бързо, сигурно и безпроблемни 
кандидатстване в МУ – Варна. ....

Х.М.: Много Ви благодаря за вниманието! 

Бяхте много любезни и отзивчиви! 

Надявам се тази година да стана Ваша 

студентка. ...

А.К.: Здравейте! Благодаря Ви за бързите отговори и за 
изчерпателната информация, която ми дадохте. 
Пожелавам Ви успешна кампания!



А.М.: Благодаря за учтивостта и загрижеността, която 

проявявате към своите бъдещи студенти! Щастлив съм, 

че имах възможността да положа изпити в 

съвременната сграда на МУ-Варна и че университетът 

предлага уебсайт, който гарантира едновременно 

информираност и привлекателност! За мен ще е голяма 

гордост да съм част от студентския колектив на 

университета. 

Поздрави!
И.Т.: Добър ден! Обръщам се към Вас 
п о н е ж е  с ъ м  м н о г о  д о в о л н а  о т  
отговора Ви миналия път, за което 
с ъ м  В и  и с к р е н о  б л а г о д а р н а  з а  
вниманието и за отделеното време....

И.П.: Здравейте! Много благодаря за писмото и за Вашето внимание. Когато човек е 

благодарен за нещо му се иска да го изрази макар и с малък жест – в случая с писмо. 

А и в нашето ежедневие все повече е разочарованието, отколкото благодарността, 

затова е добре да си доставяме такива малки радости. Имах възможност да се 

запозная със служителите в Университета и хубавите ми впечатления за варненци 

се затвърдиха. Поздрави! ...

П.А.: Здравейте, искам да изкажа възхищение и благодарност от вниманието и любезното 
отношение на вашите колеги от Учебен отдел на МУ Варна. Аз се казвам П. А. от Стара Загора и 
съм майка на кандидатстудент. Обаждах се по телефона за повече информация покрай 
излизането на резултатите и необходимите документи за приема. Бях очарована от 
коректното и мило отношение на служителите от Учебен отдел и тъй като работя в 
административната сфера, зная че когато хората останат недоволни винаги намират начини 
да се оплачат и жалват, но когато сме благодарни и доволни често забравяме да го изкажем и 
напишем. Благодаря още веднъж и се радвам, че моя син ще учи при Вас. ...

Я.А.: Добър ден! Впечатлена съм от сградата на 
МУ – Варна и най-вече от страхотната украса. 
Накарахте ни да се почувстваме специални. 
Поздравления!

С.Р.: Много благодаря за отговорите 

Ви и за невероятното отношение. За 

мен сте най-добрият МУ в България и 

моя мечта е да стана ваш студент. 

Поздрави!



С.Д.: КАНДИДАТ-СТУДЕНТ СЪМ ОТ ГР. ДОБРИЧ. ПОДАДОХ 
ДОКУМЕНТИТЕ СИ    ON-LINE И ТОВА МИ ОТНЕ НЕ ПОВЕЧЕ 
ОТ 2-3 МИНУТИ. ТОВА Е ЛЕСЕН И СИГУРЕН НАЧИН ЗА 
РЕГИСТРАЦИЯ, А И СПЕСТЯВА МНОГО ВРЕМЕ И НЕРВИ. 
ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ С ИНОВАЦИИТЕ!

Х.И.: Привет от Враца! Родител съм на кандидат-студент и както 
разбирате аз също се вълнувам от всички събития покрай 
кандидатстудентските изпити. От нетърпение и вълнение покрай 
резултатите от изпитите ми се наложи да се свързвам неколкократно с 
Университета. Очарована съм от любезното отношение. 
Благодаря Ви!

С.Р.: Искам да Ви поздравя за невероятно организираната 
кандидатстудентска кампания. Миналата година обиколих доста 
университети и се явих на доста изпити, но никъде не беше така 
подготвено и организирано, както във вашият университет. Според мен 
сте най-добрия медицински университет. Определено, ако мога да 
избирам ще избера Вас. И също само Вие отговаряте на имейлите, 
които пиша, за което съм ви много благодарен.

И.С.: Здравейте! Благодаря на целия екип на МУ-Варна за проявеното внимание 

и разбиране. Ние, кандидат-студентите, за първи път се сблъскваме с 

отговорността сами да подадем документите си, да пътуваме и да се явим на 

изпит в град, който не познаваме. Поради тази причина сме доста изнервени 

и стресирани, но благодарение на вас всички бяхме посрещнати като скъпи 

гости, което ни накара да се чувстваме по-спокойни и уверени. Надявам се през 

новата учебна година да стана част от голямото семейство на МУ-Варна.

Д.И.: Вече съм студент в МУ – Варна и бих желал да изкажа впечатленията си 
относно кандидатстудентската кампания. Тъй като съм от гр. София се 
възползвах от on-line подаването на документи. Регистрацията става за 
секунди и във всеки един момент може да следиш статуса на подадените от 
теб документи (успешно подадени/отхвърлени). Два дни преди изпитите на 
сайта на Университета бяха публикувани залите за провеждането на 
изпитите, както и точните адреси на залите. Оценките от изпитите също се 
публикуват на сайта, както и така очакваното от нас класиране. Отново on-
line научих и сроковете за записване, както и необходимите за това 
документи. Продължавайте в този дух!


