
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!

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... 

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.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.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!

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. ...

И.Т.: Добър ден! Обръщам се към Вас понеже съм много доволна от отговора Ви миналия път, за което съм Ви 

искрено благодарна за вниманието и за отделеното време....

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.

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!  



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!

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!

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

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. ...

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.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! ...



Б.П.: Приемете искрените ни поздравления за отличната 

организация на приема на документи и провеждането на 

предварителните кандидатстудентски изпити! Всичко за нас 

премина спокойно и без напрежение, а това е изключително 

важно, особено когато се явяваш на приемен изпит. Пожелаваме 

успех на всички, които желаят да учат в МУ – Варна.

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!

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

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.
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