
 

MЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ 
УЛ. „МАРИН ДРИНОВ“ № 55 

ВАРНА 9002, БЪЛГАРИЯ 

ТЕЛ.: +359 52 67 70 85 

ФАКС: +359 52 67 70 86 

ИМЕЙЛ: admissions@mu-varna.bg 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

АКАДЕМИЧНА 2014/2015 ГОДИНА 

Решение на Ректора: 

На вниманието на Ректора на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна: 

Уважаеми г-н Ректор, 

Бих желал/а да кандидатствам за прием в първи курс за академичната 2014/2015 година.  

Предоставям на вниманието Ви всички изисквани документи за кандидатстване от МУ-Варна. 

Дата на прием в МУ-Варна: 

____________________ 

Снимка 

Входящ № в МУ-Варна: 

 

____________________ 

След попълване на необходимата информация е нужно формата да бъде принтирана, подписана и 

предадена в Учебен отдел на МУ-Варна, заедно с допълнителните изискуеми документи.  

I. Лични данни: 

 

Име:____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, собствено име, бащино име) 

 

Пол:         □  Мъж       □  Жена     Гражданство:________________________________ 

 

Място на раждане:________________________________________________________________________________ 
(град, област, държава) 

 

Дата на раждане:____________________________        Националност:_______________________________ 
(ден, месец, година)

Постоянен адрес: 

Улица,  №:________________________ 

Град: _____________________________                   

П.К.: _____________________________                     

Държава: __________________________                   

Телефон: __________________________                 

Имейл: ____________________________                      

Адрес за кореспонденция: 

Улица,  №:_________________________ 

Град: ______________________________                    

П.К.: ______________________________                      

Държава: __________________________                    

Телефон: __________________________                  

Имейл: ____________________________                   

 

 

 



 

II. Посочете наименованието на средното училище (гимназия),  което сте завършили: 

Институция: 

________________

________________

________________

________________

________________ 

Град/Село: 

________________

________________

________________

________________

________________ 

Дати (от-до): 

________________

________________

________________

________________

________________ 

Диплома  

(дата на издаване): 

________________

________________

________________

________________

________________  

Моля посочете оценките Ви по химия и биология (средноаритметична стойност за съответния курс), 

придружени със системата на оценяване, която е използвана: 

Средна оценка по биология: 

 

 

 

 

 

Средна оценка по химия: 

 

 

 

 

 

Система на оценяване: 

 

 

 

 

III. Подготвителни езикови курсове - избираеми  (продължителност – 9 месеца; предлага се на кандидати, които 

нямат необходимите езикови познания за обучение на  избрания от тях език).  

 

 Подготвителен курс на български език  Подготвителен курс на английски език                                                                                     

 

 

IV. Учебни програми (моля отбележете специалността, която бихте желали да изучавате): 

  

Магистърски програми (след завършено средно образование) 

 

 Медицина на български език 

 Дентална медицина на български език 

 Фармация на български език 

 Медицина на английски език 

 Дентална медицина на английски език 

 

Бакалавърски програми, преподавани на български език 

 

 Здравен мениджмънт                                         

 Медицински лаборант 

 Медицински оптик 

 Медицинска сестра 

 Инспектор по обществено здраве  

 Акушерка 

 Помощник-фармацевт 

 

 Зъботехник 

 Медицински козметик 

 Рентгенов лаборант 

 Рехабилитатор 

 

V. Ниво на владеене на чужди езици: 

 

1. Моля посочете нивото на владеене:   (отлично, добро, задоволително) 
 

Английски език (писмен/говорим): 

________________________________ 

Френски език (писмен/говорим): 

________________________________ 

Немски език (писмен/говорим): 

________________________________ 

Испански език (писмен/говорим): 

______________________________ 

Други (моля, отбележете): 

______________________________ 

 

______________________________

 



 

 

2. Притежавате ли сертификат за владеене на английски език?  

 

 Да  Не 

 

Ако да, моля посочете вида на сертификата и нивото, което сте защитили:  

 

 

 

VI. Източници на финансово подпомагане: 

 

 Лични средства  

 Допълнителни средства 

 Личен спонсор (моля пояснете – майка, баща или странично лице) 

 

Име на спонсора (при наличие на такъв):   

 
(фамилия, собствено име, бащино име) 

 

Постоянен адрес на спонсора:    Адрес за кореспонденция на спонсора: 

_______________________________    ___________________________________ 

_______________________________    ___________________________________ 

_______________________________    ___________________________________ 

_______________________________    ___________________________________ 

 

VII. Допълнителна информация (извънучебни дейности, постижения и т.н.): 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

VIII. Документи за кандидатстване: 

 

Прилагам следните документи (моля отбележете): 

 

 Попълнен формуляр (молба) за кандидатстване; 

 Копие на диплома за завършено средно образование; 

 Копие на приложението с оценките към дипломата за средно образование; 

 Документ, издаден от компетентен орган (средното училище, в което е завършил кандидатът), 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 психично здраве), издадено в едномесечен срок преди датата на 

кандидатстването; 

Документите 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. При липса 

на такива се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. 

 Пет снимки – 4,5/2,5 – паспортен формат; 

 Нотариално заверена декларация от родител за финансова издръжка на кандидата по време на обучението му в 

Република България, преведена на български език; 

 Копие на паспорт (страницата със снимката и личните данни). 

 
Удостоверявам, че информацията, предоставена от мен в този формуляр за кандидатстване е вярна. Запознат(а) съм с 

информацията за наказателната отговорност за злоупотреба с информация и данни и нося отговорността за възможните 

последствия съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България. 

 

 

Дата: ________________________     Подпис: ________________________ 


