
ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ НА ФИЛИАЛ ШУМЕН 

ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ“ - ВАРНА 

 

 

 

НОВО!!! За първи път за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ се провежда 

ПРЕДВАРИТЕЛЕНА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ!!! 

 

НОВО!!! Изпитни дати и срокове за подаване на документи за учебната 2021/2022 г. 

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ И „АКУШЕРКА“ СРОКЪТ ЗА 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е:  

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ: 29.03. - 07.04.2021 г. 

РЕДОВЕН ИЗПИТ И ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ : 16.06. - 30.06.2021 г. и  

   07.07. - 13.07.2021 г. 

 

ИЗПИТНИ ДАТИ: 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ:  Биология - 17.04.2021 г. 

РЕДОВЕН ИЗПИТ:  Биология - 16.07.2021 г. 



 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. 

Във Филиал Шумен за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ могат да 

кандидатстват лицата, които са: 

✓ български граждани; 

✓ чужденци, със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република 

България; 

✓ лица с двойно гражданство, едното от които е българско; 

✓ от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на 

Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред 

българите в чужбина. 

 

Кандидат-студентите трябва: 

✓ да имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се 

обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното 

образование. 

✓ да имат следните оценки от ДЗИ или от курса на обучение в дипломата си за 

завършено средно образование - оценки по български език и литература и по 

биология. 

✓ да не са осъдени с влязла в сила присъда „лишаване от свобода". 

 

При образуването на състезателния бал на български граждани, завършили средно 

образование в България, в чиято диплома няма оценка от държавен зрелостен изпит по 

български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по 

общообразователна подготовка. 

За кандидат-студенти, завършили средно образование в чужбина, които кандидатстват за 

специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", балообразуващи са оценките от 

дипломата за средно образование от ДЗИ по биология и по официалния език на държавата, 

в която дипломата е издадена, а при липса на такава – оценката от курса на обучение. Тези 

кандидати имат право да бъдат записани за студенти само след успешно полагане на изпит 

за владеене на български език или преминат подготвителен курс по български език в 

Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-Варна, или след 

представяне на свидетелство за езикова компетентност по български език – ниво В2. 

 

ВАЖНО!!! 

Документи за участие в предварителните изпити и документи за кандидатстване ще се 

приемат само онлайн – https://kskinfo.mu-varna.bg/card 

Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали 

документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в класиране. 



Предварителен конкурсен изпит-тест по биология, се провежда единствено за 

специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка". Оценката от него не е балообразуваща 

при кандидатстване за други специалности. 

 

ОЧАКВАЙТЕ обявяването на документите за участие в предварителния изпит по 

биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка". 

Всеки кандидат-студент има право да кандидатства в Медицински университет – Варна за 

една или повече специалности, но може да бъде записан за студент само по една 

специалност. Когато се кандидатства за повече от една специалност, при подаването на 

документите в състезателния картон специалностите задължително трябва да бъдат 

подредени по ред на желание, отделно за всяка група специалности. 

ФОРМА НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

За специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка“ кандидат-студентите полагат 

писмен конкурсен изпит по биология. Времетраенето на изпита е 2 часа. Изпитът е тест и 

включва въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ за 8 клас, 9 клас, 10 клас. 

Тестът включва въпроси, публикувани в Сборника с тестови задачи за кандидатстудентски 

изпит по биология за специалностите от МК-Варна, специалност „Акушерка" и специалност 

„Медицинска сестра", издание на МУ – Варна, 2017 г. 

Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", които 

кандидатстват  само за Филиал Шумен, полагат конкурсния изпит тест по биология в град 

Шумен. Кандидат-студентите, които кандидатстват за повече от един филиал или за 

специалности към МУ-Варна, полагат конкурсния изпит тест по биология в гр. Варна. 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 

гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ №63 (бившата Белодробна болница) 

тел: 0882 450 008 

facebook: https://www.facebook.com/filialshumen  

интернет: https://www.mu-varna.bg/BG/bg-grajdani1  

https://www.facebook.com/filialshumen
https://www.mu-varna.bg/BG/bg-grajdani1

