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I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият правилник урежда условията и реда за прием в Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна на курсисти в подготвителен курс за езикова и специализирана
подготовка на български или на английски език, на студенти в специалностите „Медицина“, „Дентална
медицина“ и „Фармация“ с обучение на английски език и на чуждестранни граждани кандидатстващи
в програми с обучение на български език.
Чл. 2. Всеки кандидат-студент има право да кандидатства в Медицински университет – Варна за
една или повече специалности, но може да бъде записан за студент само по една специалност. Когато
се кандидатства за повече от една специалност, при подаването на документите в електронната
регистрационна форма за кандидатстване, специалностите задължително трябва да бъдат подредени по
ред на желание.
Чл. 3. (1) Кандидатите, които желаят да се обучават в англоезичните програми на обучение,
удостоверяват нивото на владеене на английски език по един от следните начини:
с удостоверение за преминат подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка по
английски език в МУ-Варна или друг медицински университет;
с полагане на изпит по английски език, проведен от Департамента по чуждоезиково обучение,
комуникации и спорт към МУ-Варна;
чрез представяне на един от следните сертификати за ниво на владеене на езика:
IELTS Academic (Overall Band Score 6.5) или по-високо;
Cambridge English in ESOL International (CPE 180 - 199, CAE grade B или C, FCE
grade A 180 - 190) или по-високо;
TELC (The European Language Certificates, or TELC - language tests) - FCE grade A 180
- 190) или по-високо;
TOEFL iBT (computer-based test) - при минимален резултат от 90 точки;
TOEFL PBT (paper-based test) - при минимален резултат от 577 точки и резултат от част
Writing минимум 12–13) или по-високо;
PTE Academic (скала от 59 до 65) или по-високо;
English Speaking Board ESB (Certificate in English as a Foreign Language ESOL -

Levels 2, 3);
ECL - Level B2 (минимум Grade B) или по-високо.

- Двуезична диплома от езикова гимназия, където единият език е английски с оценка от
положена матура по английски език (ниво В2 или по-високо);
- International Baccalaureate Diploma (IB Diploma за обучение на английски език).

(2) Кандидатите, граждани на Обединеното кралство (Англия, Шотландия, Уелс и Северна

Ирландия), Ирландия, САЩ, Австралия, Канада и Нова Зеландия, за които английският език е
роден, както и завършилите в тези държави, не удостоверяват ниво на владеене на английски език
с полагане на изпит или сертификат. Кандидатите следва да представят диплома за завършено
средно образование във Великобритания - GCSE (Grades 5 - 9) или диплома за завършено средно
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образование съответно в Ирландия, САЩ, Австралия, Канада (англоговорящата част) и Нова
Зеландия с оценка от дипломата по английски език не по-ниска от „Много добър“.
(3) Кандидатите, които не притежават необходимото ниво на владеене на английски език,
преминават първоначално подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка, след което
полагат изпит в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.
(4) За курсисти кандидатстват лица, граждани на държави – членки на ЕС и ЕИП и граждани на
трети държави, които желаят да се обучават на български или английски език, но не могат да удостоверят,
че владеят езика на необходимото ниво за обучение по съответната специалност. Те преминават обучение
в подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка на български/английски език в
Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.
(5) Кандидатите, които владеят български език, но нямат документ издаден от висше училище в
България, удостоверяващ степента на владеене, полагат изпит за владеене на български език при
кандидатстването си в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.
Чл. 4. (1) Кандидат-студентите и кандидат-курсистите заплащат такси за кандидатстване в размер,
определен от Академичния съвет.
(2) Внесени такси за участие в кандидатстудентската кампания не се възстановяват, независимо от
това дали кандидат-студентът се е явил или не се е явил на приемен изпит.

II.

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕС, ЕИП И
ШВЕЙЦАРИЯ В АНГЛОЕЗИЧНИ ПРОГРАМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 5. (1) Медицински университет – Варна провежда обучение на английски език по специалностите
„Медицина“ , „Дентална медицина“ и „Фармация“.
(2) Обучението в англоезични програми на обучение е срещу заплащане на такса за обучение, която се
определя ежегодно.
Чл. 6. (1) За обучение в Медицински университет – Варна по реда на настоящия раздел могат да
кандидатстват лица, които са:
1. български граждани;
2. граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо
пространство;
3. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
4. имат статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците
при Министерски съвет;
5. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерски съвет
от 1993г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
(2) Лицата по предходната алинея трябва да отговарят на следните условия:
Имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във
висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
Кандидат-студенти, на които им предстои завършване на средното образование в годината на
кандидатстване (и които са изучавали предметите биология и химия в средното училище), могат да
положат кандидатстудентски изпити и преди да са завършили средно образование, като се допускат до
участие в класиране след получаване на документа, удостоверяващ завършено средно образование,
осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното
образование.
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Имат оценки по биология и химия от ДЗИ или от курса на обучение в документа, удостоверяващ
завършено средно образование.
Не са осъдени с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“.
Чл. 7. (1) Кандидат-студентите за специалностите „Медицина“, англоезично обучение, „Дентална
медицина“, англоезично обучение и „Фармация“, англоезично обучение , подават лично или чрез
упълномощени от тях лица, следните документи:
Електронна регистрационна форма за кандидатстване
Фотокопие на дипломата за средно образование и приложението с оценките или аналогичен
документ.
Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да
продължи обучението си във висшите училища и университети на държавата, в която е завършено
средното образование.
Медицинско свидетелство (удостоверяващо и психично здраве), издадено в едномесечен срок
преди датата на кандидатстването.
Пет снимки – във формат 35 мм / 45 мм.
Фотокопие на лична карта (паспорт) на кандидата.
Други документи, в случай, че се изискват такива –оригинали и незаверени фотокопия или
сканирани оригинали при онлайн кандидатстване. При различие на имената в подадените документи и
в документа за самоличност се представя удостоверение за идентичност на лице с различни имена,
издадено от съответната община, или друг официален документ, удостоверяващ идентичността.
Документ за платени такси по банковата сметка на МУ-Варна за участие в кандидатстудентската
кампания.
Пълномощно - в случай, че документите за кандидатстване в МУ-Варна се подават от
упълномощен представител на кандидата.
Две обикновени фотокопия на документите, посочени в т.2 и т.3.
(2) Документите по т.2, 3, 4, 7 и 9 на ал.1 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и
заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с
държавата, в която са издадени, а при липса на такива документите се легализират по общия ред за
легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
(3) Ал.2 не се прилага за документи, издадени в Република България.
Чл. 8. (1) Лицата, които не са завършили средното си образование в Република България,
преминават процедура по признаване на средното им образование пред експертна комисия от Регионално
управление на образованието (РУО) и издаване на удостоверение, съгласно чл.110, ал.1 от Наредба №11
от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, обн.ДВ, бр.74 от 20.09.2016г.
Чл. 9. (1) Документи за кандидатстване се приемат:
- чрез системата за онлайн кандидатстване на МУ-Варна – e-application.mu-varna.bg;
- на място в Медицински университет – Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов” №55);
- по поща.

(2) Срокът за подаване на документи за всяко класиране в електронният софтуер за прием
на студенти e-application.mu-varna.bg е не по-късно от 1 работен ден преди датата на провеждане
на съответния изпит.
(3) (Отменена)
(4) Документи не се приемат след определения срок и не се правят промени в тях. Отстраняването
на технически грешки може да се извърши до обявяване на класирането.
(5) Медицински университет – Варна не носи отговорност за некоректно вписани или подадени от
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кандидат-студентите лични данни.
Чл. 10. Кандидат-студентите за специалностите „Медицина“, англоезично обучение, „Дентална
медицина“, англоезично обучение и „Фармация“, англоезично обучение, полагат приемни изпити по
биология и химия на английски език и тест за определяне на нивото на владеене на английски език,
ако владеенето на езика не е удостоверено по друг начин, съгласно чл.3 от настоящия правилник.
Чл. 11. (1) Всеки кандидат-студент има право да се яви до два пъти (предварителен и редовен) на
приемен изпит по биология и съответно по химия. При необходимост, след подадено писмено

заявление до директор Дирекция „Учебна дейност“, на кандидата може да бъде разрешено и
допълнително явяване на приемните тестове или на теста за езикова компетентност.
(2) Приемните изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“, англоезично обучение,
„Дентална медицина“, англоезично обучение и „Фармация“, англоезично обучение включват 5
компонента: затворени въпроси с отговори по избор; въпроси за попълване на пропуснати термини;
въпроси за свързване; въпроси с отбелязване на вярно-невярно твърдение; описание на термини и
даване на дефиниции.
(3) Приемните изпити по биология и по химия, както и тестът за установяване на нивото

на владеене на английски език, се провеждат на място, в учебната база на МУ-Варна, като
изнесени изпити или онлайн чрез съответните технически средства.
(4) Всеки от изпитите е с продължителност от час и половина.
(5) Източници за допълнителна подготовка на англоезичните кандидат-студенти са:
 Handbook of Biology and Chemistry Test Items, 2018, издание на МУ-Варна;
 Chemistry textbook, 2017, издание на МУ-Варна.
Чл. 12. (1) Датите за провеждане на конкурсните изпити по биология и по химия за специалностите
„Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, англоезично обучение в Медицински университет –
Варна са съгласно Приложение 1.
(2) Ректорът със заповед може да определи допълнителни дати и места за провеждане на
кандидатстудентски изпити за прием на студенти по предложение на Директора на Дирекция „Учебна

дейност“.
Чл. 13. (1) В деня и по време на провеждане на писмените изпити кандидат-студентът е длъжен:
Да носи документ за самоличност - лична карта или паспорт.
От 8:30 до 9:00 часа да заеме мястото си в залата.
След започване на изпита в залата не се допускат закъснели кандидат-студенти.
Да остави на определените за целта места в залата личния си багаж (smart часовници и часовници,
предназначени за визуализация на текстови файлове, както и учебници, материали, помагала и
други, които могат да компрометират участието в изпита) и да изключи мобилния си телефон.
Да не използва никакви помощни материали или информация на носители и/или от източници,
които не са изрично предвидени за съответния изпит.
Да използва химикал само със син цвят на мастилото.
След приключване кандидат-студентът е длъжен:
лично да предаде на тест администратора писмената си работа и малкия плик с личните си данни,
който запечатва пред комисията;
в негово присъствие писмената работа и малкият плик се запечатват в големия плик;
да вземе обратно личния си багаж.
(2) Неизпълнението на т. 4-6 от предходната алинея се счита за нарушение и се санкционира по реда
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на чл. 14, ал. 2.

(3) Ако кандидат-студента се явява на онлайн приемен изпит, то в деня на изпита той е
длъжен:
-да осигури съответното техническо оборудване за провеждане на изпита – компютър/лаптоп,
микрофон, слушалки/високоговорител, камера, както и постоянна интернет връзка;
- да заеме мястото си в определения час;
- Да не използва никакви помощни материали или информация на носители и/или от източници,
които не са изрично предвидени за съответния изпит;
- да не разговаря с никого по време на изпита, освен с квестора;
- да спазва допълнителните Инструкции за провеждане на изпита.
(4) Неизпълнението на изискванията по предходната алинея се счита за нарушение и се
санкционира по реда на чл. 14, ал. 2.
Чл. 14. (1) Писмените работи са анонимни. При нарушаване анонимността на писмената работа
чрез знак, входящ номер и други, писмената работа се анулира.
(2) При подсказване, преписване или опит за преписване, както и при нарушаване на реда в
залата, в която се провежда изпитът, участието на кандидат-студента в изпита се прекратява и изпитната
работа се анулира. Съставя се протокол от администраторите на изпита за прекратяване на изпита за
съответния кандидат-студент и анулиране на изпитната му работа, в който се описва установеното
нарушение. Протоколът се подписва от всички администратори в съответната изпитна зала, след което се
предоставя на председателя на Комисията за организиране и провеждане на кандидатстудентската
кампания.
(3) Кандидат-студенти с анулирани писмени работи не се допускат до участие в следващи изпити в
рамките на текущата изпитна сесия и участието им в кандидатстудентска кампания 2020г. се прекратява.
Чл. 15. (1) Писмените конкурсни работи се оценяват от двама проверители от изпитната комисия,
назначена със заповед на Ректора, независимо един от друг.
(2) Оценката на всеки от проверителите от изпитите по биология и по химия се формира, като
отговорите на въпросите от теста се оценяват с точки в зависимост от обема и сложността на въпроса.
Общият брой точки се превръща в оценка.
(3) Крайната оценка се формира като средноаритметична от оценките на двамата проверители.
(4) След оценяване на конкурсните работи проверяващите нанасят крайната оценка заедно с
мотивите си за нея и се подписват.
Чл. 16. (1) В срок до приключване на кандидатстудентската кампания кандидат-студентът има право
да идентифицира писмената си работа лично (без придружител или упълномощено лице). По време на
запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането, заснемането или
преписването ù, както и предоставяне на копие от нея.
Чл. 17. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни, не подлежат на промяна и важат
само за годината, в която са положени изпитите.
Чл. 18. Оценките от конкурсни изпити, положени в други висши училища в страната и в чужбина,
не се признават за класиране за специалности на МУ-Варна.
Чл. 19. (1) Балът за класиране по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“
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англоезично обучение се образува като сбор от: оценките по биология и химия от държавните зрелостни
изпити, а ако липсват такива - от оценките от курса на обучение по тези предмети от дипломата за средно
образование, и удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 36.00.
(2) Кандидатите, които не са положили успешно изпита по английски език, за които явяването на
този изпит е задължително съгласно настоящия правилник, не участват в класиране.
(3) Кандидат-студенти, завършили средното си образование в държави-членки на ЕС и ЕИП се
допускат до участие в кандидатстудентската кампания и класиране, ако:
Имат оценки по балообразуващите предмети по-високи от „E” и „mangelhaft“ и проведено
обучение по тези предмети с продължителност не по-малко от една година. Поне един от предметите
трябва да е изучаван през последните две години преди дипломиране. Не се приемат като балообразуващи
оценки по „биология“ и „химия“, изучавани и отбелязани в дипломата за средно образование като
свободно избираеми предмети.
Кандидати, завършили средното си образование по системата British curriculum представят 3 АLevel Subjects или аналогичен документ. Ако предметите биология и химия на A-Levels имат отделно
оценен практически компонент, той трябва да бъде успешно преминат. Не се допускат до участие
кандидати, представили BTEC диплома /сертификат/квалификация, Foundation programmes, IGCSE, OLevels или AS-Levels.
Оценки по предметите „природни науки“ / „природонаучни дейности“ не се приемат като
балообразуващи, освен в случаите, в които законодателството на съответната страна не предвижда
изучаването на „биология“ и „химия“ поотделно. В този случай кандидатът представя документ,
удостоверяващ това обстоятелство. Документът следва да бъде легализиран и преведен, съгласно
условията на настоящия правилник.
(4) Кандидат-студентите, които имат повече от едно явяване на приемните тестове, участват в
класирането с по-високата тяхна оценка.
Чл. 20. Кандидат-студенти, които имат слаба оценка по един или два от конкурсните изпити, не
формират бал и не участват в класиране.
Чл. 21. (Отменен) Кандидат-студенти, положили успешно конкурсните изпити, но неподали
документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в класиране.
Чл. 22. (1) Приемът в англоезичните програми по „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“
се осъществява на етапи, за всеки от които се изготвя класиране.
(2) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от
кандидата желани специалности, като водещ е състезателният бал.
(3) Всеки студент, положил успешно и двата приемни изпита, и подал успешно всички необходими
документи, има право да участва във всички предстоящи класирания до края на кампанията.
Чл. 23. (1)Броят на студентите, които ще бъдат приети на всеки един от четирите етапа се определя с
решение на Академичния съвет.
(2) Кандидат-студенти се приемат до запълване на всички места за съответния етап.
Чл. 24. При еднакъв бал и ред на посочените от кандидата желани специалности – предимство има
кандидатът с по-висока оценка от конкурсния изпит по биология.
Чл. 25. Кандидат-студентите сами проверяват резултатите от изпитите и статуса на класирането
си в онлайн системата за кандидатстване.
Чл. 26. Записването се извършва след издаване на заповед на Ректора, в която са посочени лицата,
които следва да бъдат записани като студенти съгласно изготвеното класиране по специалности, срок за
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записване и други условия.
Чл. 27. Приетите за студенти във всяко класиране, които не са се записали в определените със
заповед на Ректора срокове, губят правата си.
Чл. 28. Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до
попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.
III. ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ
Чл. 29. (1)За студенти в МУ-Варна по реда на настоящия раздел могат да кандидатстват чуждестранни
граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз, ЕИП и Швейцария, при условията на
чл.95, ал.8 от Закона за висшето образование.
(2) По реда на настоящия раздел кандидатстват и лица с двойно гражданство, едното от които е
българско и кандидатстват по реда, определен за чуждестранни граждани.
(3) Лицата по предходните алинеи трябва да отговарят на следните условия:
Имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във
висшите училища на държавата, в която е завършено средното образование.

Задължително изискване за специалностите: „Медицина“, „Дентална медицина“ и
„Фармация“ е кандидатът да е изучавал биология и химия в курса на обучение за
придобиване на средно образование и оценките по тези предмети от документа за
завършено средно образование да бъдат не по-малко от 65% от максималната стойност
по системата за оценяване в държавата, където е завършено средното образование.
Задължително изискване за специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и
„Кинезитерапия“ от Факултет „Обществено здравеопазване“ и „Помощник-фармацевт“,
„Зъботехник“, „Рехабилитатор“, „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Инспектор по
обществено здраве“, “Медицински оптик“ и „Медицински козметик“ от Медицински колеж е
кандидатът да е изучавал биология в средното училище и оценката от нея да бъде не по-малко от
70% от максимума (по системата на оценяване в съответната държава, където е завършено
средното образование); Задължително изискване за кандидатстване по тези специалности е и
кандидатът да има оценка не по-малко от 70% от максимума по официалния език на държавата,
където е завършено средното образование (по системата на оценяване в съответната държава).

Кандидати, завършили средното си образование по системата British curriculum,
представят 3 А-Level Subjects или аналогичен документ. Ако предметите биология и
химия на A-Levels имат отделно оценен практически компонент, той трябва да бъде
успешно преминат. Не се допускат до участие кандидати, представили BTEC диплома
/сертификат/ квалификация, Foundation programmes, IGCSE, O-Levels или AS-Levels.
Не се приемат оценки по „биология“ и „химия“, изучавани и отбелязани в дипломата за средно
образование като свободно избираеми предмети.
Оценки по предметите „природни науки“/ „природонаучни дейности“ не се приемат като
балообразуващи, освен в случаите, в които законодателството на съответната страна не
предвижда изучаването на „биология“ и „химия“ поотделно. В този случай кандидатът представя
документ, удостоверяващ това обстоятелство. Документът следва да бъде легализиран и
преведен.
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Чл. 30. Чуждестранните кандидати за обучение в Медицински университет – Варна предоставят
лично, чрез официално упълномощен представител или изпращат по пощата следния комплект от
документи в оригинал и по 2 бр. копия на всеки. Комплектът включва:
1. Електронна регистрационна форма за кандидатстване
2. Копие на дипломата за средно образование, легализирано, преведено на български език и заверено
в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в
която е издадена дипломата. При липса на такива разпоредби дипломата се легализира по общия ред
на легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа;
3. Копие на приложението към дипломата за средно образование, легализирано, преведено на
български език и заверено в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република
България с държавата, в която е издадена дипломата. При липса на такива разпоредби приложението
към дипломата се легализира по общия ред на легализациите, преводите и заверките на документи и
други книжа;
4. Документ, издаден от компетентен орган (средното училище, в което е завършил кандидатът или
институцията, която отговаря за следното образование в съответната държава), с който се
удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на държавата,
в която е завършено средното образование - легализиран, преведен на български език и заверен в
съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в
която е издадена дипломата. При липса на такива разпоредби документът се легализира по общия ред
на легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа;
5. Медицинско свидетелство (удостоверяващо и психично здраве), издадено в едномесечен срок
преди датата на кандидатстването, легализирано и преведено на български език.
6. Пет снимки паспортен формат;
7. Нотариално заверена декларация от родител за финансова издръжка на кандидата по време на
обучението му в Република България, придружена с официален превод на български език.
8. Копие от лична карта/паспорт на кандидата;
9. За кандидати с двойно гражданство се представят копия на двете лични карти (паспорти) и
документ за идентичност на имената от административна служба, или заверен от нотариус (при
наличие на различия в имената).
10. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в България – за кандидатите,
които няма да преминават езикова и специализирана подготовка по български език и желаят да се
обучават на български език.
11. Лицата, които не са завършили средното си образование в Република България, преминават
процедура по признаване на средното им образование и издаване на удостоверение за признато средно
образование, издаденo от Регионално управление на образованието (РУО), съгласно чл.110, ал.1 от
Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, обн.ДВ,
бр.74 от 20.09.2016г.
12. Медицински университет – Варна не носи отговорност за некоректно вписани или подадени от
кандидат-студентите лични данни.
Чл. 31. (1) Кандидат-студентите за специалностите „Медицина“, англоезично обучение, „Дентална
медицина“, англоезично обучение и „Фармация“, англоезично обучение, полагат писмени приемни
тестове по биология и химия на английски език, както и тест по английски език, ако владеенето на
езика не е удостоверено по друг начин, съгласно чл.3 от настоящия правилник.
(2) Всеки кандидат-студент има право да се яви до два пъти (предварителен и редовен) на приемен
изпит по биология и съответно по химия. При необходимост, след подадено писмено заявление

до директор Дирекция „Учебна дейност“, на кандидата може да бъде разрешено и
допълнително явяване на приемните тестове или на теста за езикова компетентност.
9

(3) Приемните изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“, англоезично обучение,
„Дентална медицина“, англоезично обучение и „Фармация“, англоезично обучение, включват 5
компонента: затворени въпроси с отговори по избор; въпроси за попълване на пропуснати термини;
въпроси за свързване; въпроси с отбелязване на вярно-невярно твърдение; описание на термини и
даване на дефиниции.
(4) Приемните изпити по биология и по химия, както и тестът за установяване на нивото

на владеене на английски език, се провеждат на място, в учебната база на МУ-Варна, като
изнесени изпити или онлайн чрез съответните технически средства.
(5) Всеки от изпитите е с продължителност от час и половина.
(6) Източници за допълнителна подготовка на англоезичните кандидат-студенти са:
 Handbook of Biology and Chemistry Test Items, 2018, издание на МУ-Варна;
 Chemistry textbook, 2017, издание на МУ-Варна.
(7) Ако кандидат-студента се явява на онлайн приемен изпит, то в деня на изпита той е длъжен:
-да осигури съответното техническо оборудване за провеждане на изпита – компютър/лаптоп, микрофон,
слушалки/високоговорител, камера, както и постоянна интернет връзка;
- да заеме мястото си в определения час;
- Да не използва никакви помощни материали или информация на носители и/или от източници, които
не са изрично предвидени за съответния изпит;
- да не разговаря с никого по време на изпита, освен с квестора;
- да спазва допълнителните Инструкции за провеждане на изпита.
(8) Неизпълнението на изискванията по предходната алинея се счита за нарушение и се
санкционира по реда на чл. 14, ал. 2.

Чл. 32. (1) Приемът в англоезичните програми по „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“
се осъществява на етапи, за всеки от които се изготвя класиране.
(2) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от
кандидата желани специалности, като водещ е състезателният бал.
(3) Всеки студент, положил успешно и двата приемни изпита, и подал успешно всички необходими
документи, има право да участва във всички предстоящи класирания до края на кампанията.
(4) Документи за кандидатстване се приемат от 1 май до 15 юли в годината на кандидатстването. За
кандидати, завършили средното си образование в друга държава, срокът за подаване на документи е до 30
септември.
Чл. 33. (1) Датите за провеждане на конкурсните изпити по биология и по химия за специалностите
„Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ англоезично обучение в Медицински университет –
Варна са съгласно Приложение 2.
(2) Ректорът със заповед може да определи допълнителни дати и места за провеждане на
кандидатстудентски изпити за прием на студенти по предложение на Директора на Дирекция „Учебна

дейност“
Чл. 34. (1) Чуждестранни кандидат-студенти за специалностите, преподавани на български език,
извън случаите по раздел IV от настоящия правилник, се явяват на изпитите и се оценяват по реда и при
условията на Правилника за прием на студенти (българоезично обучение) в МУ-Варна за учебната
2020/2021г.
(2) Кандидатите по предходната алинея подават документи в сроковете, определени в Приложение 1 от
Правилника за прием на студенти (българоезично обучение) в МУ-Варна за учебната 2020/2021г.
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Чл. 35. (1) Балът за класиране по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“
англоезично обучение се образува като сбор от: оценките по биология и химия от държавните зрелостни
изпити, а ако липсват такива - от оценките от курса на обучение по тези предмети от дипломата за средно
образование, и удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 36.00.
(2) Кандидатите, които не са положили успешно изпита по английски език, за които явяването на
този изпит е задължително съгласно настоящия правилник, не участват в класиране.
(3) Кандидат-студенти, завършили средното си образование в държави-членки на ЕС и ЕИП се допускат
до участие в кандидатстудентската кампания и класиране, ако:
1. Кандидатът е изучавал биология и химия в курса на обучение за придобиване на средно

образование и оценките по тези предмети от документа за завършено средно образование са не
по-малко от 65% от максималната стойност по системата за оценяване в държавата, където е
завършено средното образование.
2.Имат оценки по балообразуващите предмети по-високи от „E” и „mangelhaft“
3.Проведеното обучение по балообразуващите предмети трябва да бъде с продължителност не по-малко
от една година.
4.Поне един от предметите трябва да е изучаван през последните две години преди дипломиране.
5.Не се приемат като балообразуващи оценки по „биология“ и „химия“, изучавани и отбелязани в
дипломата за средно образование като свободно избираеми предмети.
(4). Кандидати, завършили средното си образование по системата British curriculum представят 3 А-Level
Subjects (или аналогичен документ). Ако предметите биология и химия на A-Levels имат отделно оценен
практически компонент, той трябва да бъде успешно преминат. Не се допускат до участие кандидати,
представили BTEC диплома /сертификат/квалификация, Foundation programmes, IGCSE, O-Levels или ASLevels.
(5).Оценки по предметите „природни науки“ / „природонаучни дейности“ не се приемат като
балообразуващи, освен в случаите, в които законодателството на съответната страна не предвижда
изучаването на „биология“ и „химия“ поотделно. В този случай кандидатът представя документ,
удостоверяващ това обстоятелство. Документът следва да бъде легализиран и преведен, съгласно
условията на настоящия правилник.
(6) Кандидат-студентите, които имат повече от едно явяване на приемните тестове, участват в класирането
с по-високата изкарана от тях оценка.
Чл. 36. Кандидат-студенти, които имат слаба оценка по един или два от конкурсните изпити, не
формират бал и не участват в класиране.
Чл. 37. Кандидат-студенти, положили успешно конкурсните изпити, но неподали документи за
кандидатстване в регламентирания срок, не участват в класиране.
Чл. 38. (1)Броят на студентите, които ще бъдат приети на всеки един от етапите се определя с решение
на Академичния съвет.
(2) Кандидат-студенти се приемат до запълване на всички места за съответния етап.
Чл. 39. При еднакъв бал и ред на посочените от кандидата желани специалности – предимство има
кандидатът с по-висока оценка от конкурсния изпит по биология.
Чл. 40. Кандидат-студентите сами проверяват резултатите от изпитите и статуса на класирането
си в онлайн системата за кандидатстване.
Чл. 41. Записването се извършва след издаване на заповед на Ректора, в която са посочени лицата,
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които следва да бъдат записани като студенти съгласно изготвеното класиране по специалности, срок за
записване и други условия.
Чл. 42. Приетите за студенти във всяко класиране, които не са се записали в определените със
заповед на Ректора срокове, губят правата си.
Чл. 43. Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до
попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.
Чл. 44. За чуждестранни кандидат-студенти, които нямат и българско гражданство се изпълнява
процедурата по издаване на виза за дългосрочно пребиваване – виза вид „D“, която включва следните
етапи:
1. Медицински университет – Варна изпраща документите на одобрените кандидати в
Министерството на образованието и науката (МОН) не по-късно от 1 октомври за първия семестър
и не по-късно от 1 февруари за втория семестър в годината на кандидатстването, като посочва:
а) лични данни на кандидата - имената по паспорт на латиница, дата на раждане, място на
раждане, гражданство;
б). наименование на специалността, образователно-квалификационна степен, форма и срок на
обучение по утвърден учебен план;
в). информация за езиковата и специализираната подготовка - степен на владеене на български
език, наименование на департамента, в който ще се проведе подготовката, продължителност на
обучението;
г). семестриалната такса за обучение и за езиковата и специализираната подготовка;
д). номер на банковата сметка, по която следва да бъде преведена таксата за обучение или за
езиковата и специализираната подготовка.
2.
МОН издава Удостоверение за приемане на кандидат-студента за обучение в Медицински
университет – Варна и писмено уведомява за това Министерството на външните работи и дирекция
„Миграция“ на Министерството на вътрешните работи.
3.
Кандидатът получава от Учебен отдел на МУ – Варна, лично, или чрез свой упълномощен
представител Удостоверението по предходната точка и го предоставя в посолството (консулството) на
Република България в съответната държава за получаване на разрешение за пребиваване в Република
България с цел обучение. Кандидатите, получили входна виза вид „D“, се записват за студенти в МУ –
Варна след издаване на заповед на Ректора и заплащане на таксата за обучение.

IV.

ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ЕЗИКОВА И
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА

Чл. 45. (1) Лицата, които кандидатстват в Медицински университет – Варна и не могат да докажат
необходимото ниво на владеене на езика, по който се провежда обучението по специалността, за която
кандидатстват, преминават обучение в подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка.
(2) Подготвителния курс за езиковата и специализирана подготовка по български и английски език в
Медицински университет – Варна се организира и провежда от Департамента по чуждоезиково обучение,
комуникации и спорт.
Чл. 46. (1) Кандидатите, които отговарят на условията на чл.6 подават в МУ-Варна в срок до
30.09.2020 г.:
1. Електронна регистрационна форма за кандидатстване
2. Фотокопие на дипломата за средно образование и приложението с оценките.
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3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да
продължи обучението си във висшите училища и университети на държавата, в която е завършено
средното образование.
4. Медицинско свидетелство (удостоверяващо и психично здраве), издадено в едномесечен срок
преди датата на кандидатстването.
5. Пет снимки – във формат 35 мм / 45 мм.
6. Фотокопие на лична карта (паспорт) на кандидата.
7. Други документи, в случай, че се изискват такива –оригинали и незаверени фотокопия или
сканирани оригинали при онлайн кандидатстване. При различие на имената в подадените документи и в
документа за самоличност се представя удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено
от съответната община, или друг официален документ, удостоверяващ идентичността.
8. Документ за платени такси по банковата сметка на МУ-Варна за участие в кандидатстудентската
кампания.
9. Пълномощно - в случай, че документите за кандидатстване в МУ-Варна се подават от
упълномощен представител на кандидата.
10. Две обикновени фотокопия на документите, посочени в т.2 и т.3.
11. Лицата, които не са завършили средното си образование в Република България, преминават
процедура по издаване на удостоверение за признато средно образование, издаденo от Регионално управление
на образованието (РУО), съгласно чл.110, ал.1 от Наредба №1 от 01.09.2016г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците, обн.ДВ, бр.74 от 20.09.2016г.
(2) Документите по т.2, 3, 4, 7 и 9 на ал.1 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и
заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с
държавата, в която са издадени, а при липса на такива документите се легализират по общия ред за
легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
(3) Ал.2 не се прилага за документи, издадени в Република България.

Чл. 47. (1) Кандидатите, които отговарят на условията на чл.29 подават в МУ-Варна в срок до 30 юли
2020г.:
1. Електронна регистрационна форма за кандидатстване;
2. Копие на дипломата за средно образование, легализирано, преведено на български език и заверено
в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която
е издадена дипломата. При липса на такива разпоредби дипломата се легализира по общия ред на
легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа;
3. Копие на приложението към дипломата за средно образование, легализирано, преведено на
български език и заверено в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република
България с държавата, в която е издадена дипломата. При липса на такива разпоредби приложението към
дипломата се легализира по общия ред на легализациите, преводите и заверките на документи и други
книжа;
4. Документ, издаден от компетентен орган (средното училище, в което е завършил кандидатът или
институцията, определена да отговаря за следното образование в съответната държава), с който се
удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на държавата, в
която е завършено средното образование - легализиран, преведен на български език и заверен в
съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е
издадена дипломата. При липса на такива разпоредби документът се легализира по общия ред на
легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа;
5. Медицинско свидетелство (удостоверяващо и психично здраве), издадено в едномесечен срок
преди датата на кандидатстването, легализирано и преведено на български език.
6. Пет снимки паспортен формат;
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7. Нотариално заверена декларация от родител за финансова издръжка на кандидата по време на
обучението му в Република България, придружена с официален превод на български език.
8. Копие от лична карта/паспорт на кандидата;
9. За кандидати с двойно гражданство се представят копия на двете лични карти (паспорти) и
документ за идентичност на имената от административна служба, или заверен от нотариус (при наличие
на различия в имената).
10. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в България – за кандидатите,
които няма да преминават езикова и специализирана подготовка по български език и желаят да се обучават
на български език.
11. Лицата, които не са завършили средното си образование в Република България, преминават
процедура по издаване на удостоверение за признато средно образование, издаденo от Регионално управление
на образованието (РУО), съгласно чл.110, ал.1 от Наредба №1 от 01.09.2016г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците, обн.ДВ, бр.74 от 20.09.2016г.
(2) Кандидатите по предходната алинея се записват в подготвителен курс след получаване на виза тип
„D“, пристигане в България, заплащане на таксата за обучение и издаване на заповед от Ректора.
Чл. 48. След успешно завършване на курса по езикова подготовка, курсистите кандидатстват за прием в
избраната от тях специалност по сътоветния ред.

V.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. МУ-Варна не осигурява специализирано преподаване и специални условия на обучение за
лицата, страдащи от заболяванията, описани в Приложение №3 към настоящия правилник, и имащи
специфични потребности.
§2. Кандидат-студентите, представили документ с невярно съдържание, направили опит да дадат
невярна информация при попълване на кандидатстудентските документи или да заблудят приемната
комисия или ръководството на висшето учебно заведение, се отстраняват от участие в конкурса и се
уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност. Ако неверността на
кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидат-студента, независимо от
курса на обучение той се отстранява от Медицински университет – Варна и се уведомява прокуратурата.
§3. Молби и жалби по кандидатстудентски въпроси се отправят до Ректора на Медицински университет
– Варна в срок до 30.09.2020 г. След тази дата молби не се приемат. Ректорът взема решение по тези молби
и жалби в съответствие със Закона за висшето образование и Правилника за дейността на Медицински
университет – Варна в едноседмичен срок.
§4. Студентът се счита за записан и придобива статут на действащ студент в Медицински университет
– Варна след представяне на всички изискуеми документи от съответния факултет и вписването му в
регистрационната книга на релевантния факултет, при което получава факултетен номер. До изпълнение
на всички условия по ал. 1 лицето не се счита за записано като студент.
§5. Всички непредвидени и нерешени от Правилника случаи се решават от Ректора след доклад от
Председателя на комисия за кандидатстудентски прием.
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Ⅶ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§6. Настоящият правилник е приет с решение на Академичния съвет на МУ-Варна, Протокол № 3/
27.04.2020 г. и е в сила до приключване на кандидатстудентската кампания за учебната 2020/2021 г.
Изменения и допълнения в правилника се правят по реда на приемането му.

Приложение 1

Дата на изпити
12.04.2020 г
25.04.2020 г
02.05.2020 г.
15.05.2020 г.
02.06.2020 г.
09.06.2020 г.
13.06.2020 г.
20.06.2020 г.
20.07.2020 г.
25.07.2020 г.
03.08.2020 г.
05.08.2020 г.
07.08.2020 г.
02.09.2020 г.
03.09.2020 г.
04.09.2020 г.
05.09.2020 г.
12.09.2020 г.

Срок за подаване на документи
09.04.2020г.
23.04.2020г.
30.04.2020г.
13.05.2020г.
29.05.2020г.
05.06.2020г.
11.06.2020г.
18.06.2020г.
16.07.2020г.
23.07.2020г.
30.07.2020г.
03.08.2020г.
05.08.2020г.
31.08.2020г.
01.09.2020г.
02.09.2020г.
03.09.2020г.
10.09.2020г.

Класиране до:
08.05.2020г.
08.05.2020г.
08.05.2020г..
09.07.2020г.
09.07.2020г.
09.07.2020г.
09.07.2020г.
09.07.2020г.
10.08.2020г.
10.08.2020г
10.08.2020г
10.08.2020г
10.08.2020г
23.09.2020г.
23.09.2020г.
23.09.2020г.
23.09.2020г.
23.09.2020г.
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Приложение 2
Дата на изпити
12.04.2020 г
25.04.2020 г
02.05.2020 г.
15.05.2020 г.
02.06.2020 г.
09.06.2020 г.
13.06.2020 г.
20.06.2020 г.
20.07.2020 г.
25.07.2020 г.
03.08.2020 г.
05.08.2020 г.
07.08.2020 г.
02.09.2020 г.
03.09.2020 г.
04.09.2020 г.
05.09.2020 г.
12.09.2020 г.
28.09.2020 г.
10.10.2020 г.

Срок за подаване на документи
09.04.2020г.
23.04.2020г.
30.04.2020г.
13.05.2020г.
29.05.2020г.
05.06.2020г.
11.06.2020г.
18.06.2020г.
15.07.2020г.
15.07.2020г.
15.07.2020г.
15.07.2020г.
15.07.2020г.
15.07.2020г.
15.07.2020г.
15.07.2020г.
15.07.2020г.
15.07.2020г.
15.07.2020г.
15.07.2020г.

Класиране до:
08.05.2020г.
08.05.2020г.
08.05.2020г..
09.07.2020г.
09.07.2020г.
09.07.2020г.
09.07.2020г.
09.07.2020г.
10.08.2020г.
10.08.2020г
10.08.2020г
10.08.2020г
10.08.2020г
23.09.2020г.
23.09.2020г.
23.09.2020г.
23.09.2020г.
23.09.2020г.
15.10.2020г.
15.10.2020г.
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Приложение 3
ОБУЧЕНИЕТО ПО ОБЯВЕНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В МУ- ВАРНА НЕ Е ПОДХОДЯЩО ЗА
ЛИЦА СЪС СЛЕДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

1.
Тежки неврологични заболявания, които водят до значителни нарушения на двигателните
функции: дисеминирана склероза, паркинсонизъм, атетоза и др., екстрапирамидни хиперкинезии, травмена енцефалопатия, травмени увреди на гръбначния мозък и периферните нерви, трайни остатъчни
увреди на централната нервна система след възпалителни, токсични и съдови заболявания, сирингомиелия, системни прогресиращи заболявания на нервната система и мускулния апарат.
2.
Психични заболявания: шизофрения – изходно състояние (с шизофренен дефект), трайна
шизофренна промяна на личността, не- прекъснато протичаща шизофрения – алтернантно и хронично
протичане, чести психотични фази, епилепсия – изразена епилептична промяна на личността, чести
(особено големи) епилептични припадъци; доказана истинска параноя, травматични и други енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално-мнестични промени.
3.
Открита форма на туберкулоза.
4.
Тежко протичащи заболявания на сърдечно-съдовата система.
5.
Тежки и неподдаващи се на лечение полиалергични заболявания.
6.
Абсолютна и практически двустранна слепота и прогресираща диабетна ретинопатия.
7.
Некомпенсирани трайни увреди на опорно-двигателния апарат. Като противопоказани
ортопедични увреди и заболявания се считат:
а. некомпенсирани увреди на горния крайник, нарушаващи значително функциите му;
б. липса на три или повече пръста, от които I, II и III задължително или ампутиран горен крайник;
в. вродени аномалии на горния крайник, довели до тежко инвалидизиране;
г. състояние след вяла детска парализа на горния крайник, при която е нарушена значително функцията
му.
8.
Разстройство на цветоусещането (анопия, аномалия тип А и В).
9.
Прогресиращо и високо късогледство, диабетна ретинопатия, довела до понижение на зрението
до 0.8 на по-добре виждащото око с поносима корекция и зрение на двете очи най-малко 1.4.
10.
Ювенилни и пигментни дегенерации на ретината.
11.
Трайно нелечимо намаление на слуха на двете уши.
12.
Тежки говорни смущения и голяма дисфония.
13.
Хронични улцерохеморагични колити с чести екзацербации и усложнения, както и други
хронични и следоперативни заболявания на храносмилателната система, черния дроб и жлъчните пътища,
които ограничават работоспособността.
14.
Хронични рецидивиращи панкреатити.
15.
Хронична бъбречна недостатъчност.
16.
Параплегия, хемиплегия, трайна, частична или тотална афазия, тежки и трайни дискинезии.
17.
Пемфигус вулгарис, прогресивна склеродермия, дерматомиозит, псориазис артропатика (тежки,
неподдаващи се на лечение форми), периартериитис нодоза, микозис фунгоидес, морбус капоши, морбус
реклинхаузен, епидермолизис хередитария, ихтиозис вулгарис тежки форми и ксеродермия пигментозум.
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