Документи за кандидатстване за специалности с ОКС „магистър“
в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна
за учебната 2022/2023 година
Кандидат-студентите за специалностите с ОКС „магистър“: „Здравен мениджмънт“
(след ОКС „бакалавър“ по същата специалност), „Здравен мениджмънт и медико-социални
грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Управление на здравните грижи“,
„Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и контрол на общественото здраве“,
„Оптометрист“, „Информационни технологии в здравеопазването и здравни грижи“,
„Клинична логопедия“, „Козметология“ и „Трансфер на технологии и иновации във
фармацията“ подават следните документи:
1. Формуляр за кандидатстване, който се попълва директно в регистрационната форма
за онлайн кандидатстване и съдържа: персонални данни; информация за контакт;
балообразуващи оценки от дипломата за висше образование; желани специалности, подредени
в състезателен картон, включващ: декларация, че са информирани за заболяванията, при които
обучението в МУ-Варна не е подходящо поради спецификата си; декларация по чл. 91, ал. 7,
т. 2 от Закона за висшето образование, че не са придобили и в момента не се обучават за
придобиване на същата или по-висока образователно-квалификационна степен в друго висше
учебно заведение или в МУ-Варна, на място, субсидирано от държавата; декларация за
предоставяне и обработване на лични данни.
2. Оригинал на лична карта на кандидат-студента – единствено за кандидатите, които
нямат българско гражданство, но имат право да кандидатстват по реда на Правилника за
прием на студенти (българоезично обучение) за учебната 2022/2023 година прикачват
сканиран/сниман оригинал на документ за самоличност.
3. Оригинал на диплома за придобита образователно-квалификационна степен,
съобразно изискванията за специалността, за която кандидатстват, със среден успех от
дипломата не по-нисък от „добър”. Кандидат-студентите, завършили висшето си образование
през учебната 2021/2022 г., могат да представят уверение или академична справка от
съответния ВУЗ, като се задължават непосредствено след издаването на дипломата да я
представят в МУ-Варна. Дипломата се сканира от двете страни или се сканира
уверението/академичната справка. Документът се прикачва в регистрационната форма.
Лицата, които не са завършили висше образование в Република България, подават
заявление и комплект документи в МУ-Варна за извършване на процедура по признаването
му. Заявления за признаване на висше образование по специалности, които не са акредитирани
в МУ-Варна, се пренасочват за разглеждане от Националния център за информация и
документация.
4. Документ за платена такса или извършване на електронно плащане по сметката
на МУ-Варна за кандидатстване в специалности без приемен изпит или за участие в конкурсен
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изпит есе (само за специалността „Управление на здравните грижи“, ОКС „магистър“). Ако
изберете плащане на таксите по банков път и посетите банков клон (или офис на Easy pay),
прикачвате в регистрационната форма документът, който сте получили. Ако сте избрали
заплащане на таксите чрез онлайн банкиране, е необходимо да направите скрийншот на
извършения превод и да го прикачите в регистрационната форма. Ако изберете да платите
таксата по електронен път можете да направите това след попълването на регистрационната
форма – с извършване на онлайн превод чрез ePay или генериране на уникален цифров код за
плащане на място в офис на Easy pay. При използването на тези две опции за заплащане на
такси не е необходимо прикачването на документ за направения превод. Информацията за
плащането се потвърждава автоматично и се визуализира в профила на кандидат-студента.
Вижте размерът на таксите тук.
5. Кандидат-студентите за специалността „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“,
които са придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от област на висшето образование „7.
Здравеопазване и спорт“, прикачват в регистрационната форма и сканиран оригинал на
трудова книжка или друг документ, издаден от работодател, доказващ професионален
практически опит в областта.
6. Други документи (в случай, че се изискват такива) – удостоверение за раждане;
удостоверение за наследници; смъртен акт; решение от ТЕЛК; документ за идентичност на
имената и др. (сканираните/сниманите оригинали на документите се прикачват в
регистрационната форма).
Специфични документи:
При различие на имената в подадените документи и в документа за самоличност се прикачва
в регистрационната форма и оригинал на удостоверение за идентичност на лице с различни
имена, издадено от съответната община, или друг официален документ, удостоверяващ
идентичността.
Кандидат-студенти, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, освен
останалите документи, подават и:
(1) Кръглите сираци представят удостоверение за раждане и смъртен/ни акт/ове или
удостоверение за наследници (сканираните/снимани оригинали на документите се прикачват
в регистрационната форма).
(2) Решение на ТЕЛК за лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над
70 на сто (сканираният/сниман оригинал на документа от двете страни се прикачва в
регистрационната форма).
(3) Многодетните майки (с три и повече деца) представят удостоверения за раждане на децата
(сканираните/сниманите оригинали на документите се прикачват в регистрационната форма).
(4) Близнаци, които кандидатстват в едно професионално направление, представят
удостоверение за раждане на другия близнак (сканираният/сниман оригинал на документа се
прикачва в регистрационната форма).
(5) Военноинвалидите и военнопострадалите представят валиден документ, удостоверяващ
това обстоятелство (сканираният/сниман оригинал на документа се прикачва в
регистрационната форма).
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