
Уважаеми студенти, 

 

Редът за записване за летния семестър на учебната 2021/2022г. е само по 

електронен път и включва следните два етапа: 

1. Заплащане на дължимата семестриална такса. 

2. Подаване на онлайн заявление за записване. 

Инструкции: 

1. Заплащането на дължимата семестриална такса се изпълнява чрез 

платформата уеб-студент, както следва: 

 Отваряте вашият профил на адрес: 

https://webstudent.mu-varna.bg 

 Меню Административни данни  -   Такси за обучение 

Срещу задължението за уч.година 2021/22, за летен семестър, се 

натиска бутон „плати“ 

 

Можете да се възползвате от един от следните три начина на плащане: 

 Плащане по банков път 

При избор на този метод, Ви се генерира индивидуален код. Плащането не се 

извършва веднага, а се изисква да отидете до банков клон (или електронно 

банкиране) и да се плати ръчно, като в основание за плащане се впише 

генерираният от уеб-студент код.  

Не е необходимо да представяте бордеро в деканата. Вашето плащане ще 

бъде отразено автоматично след 96 часа ( 4 дни).  

 Чрез ePay 

При избор на този метод, системата Ви навигира до страницата на epay, където 

след логване в личния epay профил, следва да наредите плащането. Не е 

необходимо да се представя документ за направеното плащане  в деканата, 

до 24 часа то ще бъде отразено автоматично.  

https://webstudent.mu-varna.bg/


 

 Чрез EasyPay 

При избор на този метод на плащане Ви се генерира индивидуален код, който 

следва да представите на каса на EasyPay,  като основание за плащане на сумата 

и да заплатите там. Не е необходимо да се представя документ за 

направеното плащане в деканата, до 24 часа то ще бъде отразено 

автоматично.  

 

2. Подаване на онлайн заявление за записване. 

 

 Отваряте вашият профил в приложението уеб-студент на адрес:   

https://webstudent.mu-varna.bg 

 Меню Административни данни  -   Записване за следващ семестър 

 

Зарежда се прозорец за Записване в следващ семестър 

 

 

Достатъчно е да се избере „Създай заявление“.  

Условие за потвърждение на записан летен семестър за учебната 2021/22г. е да 

имате успешно платена и разпозната от системата семестриална такса. 

Срокът за записване за летния семестър е до 27.02.2022г. 

 

Светлана Грънчарова –  

Ръководител на Учебен отдел 

МУ-Варна 

https://webstudent.mu-varna.bg/

