
Документи за кандидатстване  

в Медицински университет – Варна 

за учебната 2019/2020 година 
 

Кандидат-студентите по специалностите „Медицина”, „Дентална 

медицина”, „Фармация”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, 

„Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт”, „Инспектор по 

обществено здраве”, „Медицински оптик”, „Зъботехник”, 

„Рехабилитатор”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински козметик”, 

„Управление на здравните грижи” („бакалавър”), „Здравен 

мениджмънт” („бакалавър”), „Логопедия“ и направление „Военен 

лекар“ подават следните документи: 

 

 1. Комплект документи за кандидатстване – получават се на място 

или се попълват в регистрационната форма за избралите онлайн 

кандидатстване. 

 2. Оригинал на лична карта на кандидат-студента (връща се 

веднага след приемането на документите). При онлайн кандидатстване – не 

се изисква сканиран оригинал на личната карта.   

3. Оригинал на диплома за завършено средно образование (връща 

се на кандидат-студента веднага след приемането на документите) и 

фотокопие от дипломата. При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал 

на дипломата от двете страни. 

 Лицата, които не са завършили средно образование в Република 

България, представят документ за завършено средно образоване (диплома), 

признат от експертна комисия към Регионално управление на 

образованието (РУО), съгласно чл. 3, ал. 3 от НАРЕДБА №2 от 14.04.2003 

г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на 

образование и професионална квалификация по документи, издадени от 

училища на чужди държави, обн. ДВ, бр. 40 от 29.04.2003 г. 

 Завършилите през настоящата учебна година, които не са получили 

своите дипломи за средно образование 1-2 дни преди изтичане на срока за 

подаване на документи, е необходимо да представят удостоверение или 

служебна бележка от училището, включваща задължително следните 

реквизити: 

 • балообразуващите оценки от задължителните дисциплини от 

дипломата; 

 • оценките от всички държавни зрелостни изпити, на които са се 

явили; 

 • изходящ номер, подпис и печат на училището. 



 Тези кандидат-студенти се задължават непосредствено след 

издаването на дипломата за средно образование да я представят в МУ-

Варна.  

 4. Декларация, че са информирани за заболяванията, при които 

обучението в МУ-Варна не е подходящо поради спецификата си (попълва 

се в комплекта документи или в регистрационната форма за избралите 

онлайн кандидатстване). 

 5. Декларация по чл. 91, ал. 7, т. 2 от Закона за висшето образование, 

че не са се обучавали и към момента не се обучават в същата или в по-

висока образователно-квалификационна степен в друго висше учебно 

заведение или в МУ-Варна, на място, субсидирано от държавата (попълва 

се в комплекта документи или в регистрационната форма за избралите 

онлайн кандидатстване). 

 6. Документ за платена такса за участие в конкурсните изпити по 

банкова сметка на МУ-Варна – с изключение на специалностите 

„Медицински оптик”, „Здравен мениджмънт“, ОКС „бакалавър“ и 

„Логопедия“, които предоставят документ за платена такса за 

кандидатстване в специалности без приемен изпит. При онлайн 

кандидатстване – сканиран документ за платена такса или директно 

заплащане на таксата след попълването на регистрационната форма чрез 

системата за електронни плащания. 

 7. Документ от МОН – за лауреати на Национална или 

Международна олимпиада по биология и/или химия. При онлайн 

кандидатстване – сканиран оригинал на документа. 

 8. Кандидат-студентите за специалността „Управление на здравните 

грижи”, ОКС „бакалавър”, подават и диплома за завършено колежанско 

образование или приравнено към него полувисше (оригинал и незаверено 

фотокопие). 

 9.  Други документи (в случай че се изискват такива) – акт за 

раждане; удостоверение за наследници; смъртен акт; решение от ТЕЛК; 

документ за идентичност на имената и др. (оригинали и незаверени 

фотокопия или сканирани оригинали при онлайн кандидатстване).  

 

Кандидат-студентите за направление „Военен лекар“ подават и 

останалите необходими документи, които представят във ВВМУ (гр. 

Варна, ул. „Васил Друмев“ №73).  
 

http://mu-varna.bg/BG/Admission/Documents/Priem%202016/zabolyavaniya.pdf
http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Medicine/Pages/voenen-lekar.aspx

