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Новоприетите студенти се записват съгласно заповед на Ректора. За да 

започне процесът на регистрация, моля да обърнете внимание, че 

експертът, който отговаря за записването на студентите трябва да е 

получил съответната заповед за записване.  

Всички новоприети студенти трябва предварително да си запишат час по 

телефона или като изпратят e-mail на inedeva@medfac.mu-sofia.bg с цел да се 

избегне струпването на студенти пред офиса, както и за да се спазят всички 

противоепидемични мерки и препоръки за дезинфекция и социална дистанция. 

Уверете се, че разполагате с всички необходими документи, за да завършите 

процеса на регистрация! Всички формуляри, както и студентската книжка/ 

личната карта, трябва да бъдат попълнени от студента предварително! Не се 

приемат непълни регистрационни форми и декларации! Моля, обърнете 

внимание, че в този случай е необходимо да отложите регистрацията за бъдеща 

дата! 

Необходими документи за регистрация: 

1. Регистрационна форма- снимката на студента трябва да бъде 

предварително залепена на регистрационната форма! Уверете се, че 

разполагате с необходимия брой снимки! (т. 9) 

Регистрационната форма може да се изтегли, попълни и разпечата от сайта на 

МФ-София:  

        на бълг. език https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=25&lang=bg 

        на англ. език  https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=25&lang=en 

2. Документ за платена семестриална такса за обучение 

Можете да намерите подробна информация относно таксите за обучение на 

информационното табло, както и на нашия уебсайт. 

              на бълг. език https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=31&lang=bg 

  на англ. език    https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=31&lang=en 

Преди да започне регистрацията е необходимо да получим официално 

потвърждение, че таксата е постъпила по сметката на МФ- София. 
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NB! МЕЖДУНАРОДНИ ВАЛУТНИ ПРЕВОДИ 

МЕДИЦИНА- ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Семестриалната такса от 4000 евро се заплаща в левовата й равностойност по 

фиксирания курс на БНБ на еврото към лева. За входящи плащания в евро по 

сметката на МФ-София, курс купува на банката е 1.949, поради което плащането в 

евро трябва да бъде в размер на 4014.02 EUR (семестриална такса). 

Уверете се, че сте написали пълното си име и курса на обучение (напр. първи 

курс Медицина) като основание за извършване на банковия превод, за да можем 

ясно да идентифицираме плащането ви. При регистрацията е необходимо да 

представите документ за платената от вас такса за обучение. 

3. Договор 

Договорът за обучение ще ви бъде предоставен по време на регистрацията в 3 

екземпляра.  При желание от страна на студентите, договорът може да бъде 

изпратен и на предоставен от тях  e-mail. 

4. Копие на паспорт / лична карта 

В случай на подновяване на паспорта или личната карта, студентите са длъжни 

при първа възможност да информират експертите от Учебен отдел, както и да 

предоставят копие от тях. 

5. Формуляр за съгласие на субекта на данни 

6. Декларация за конфиденциалност 

7. Декларация за достоверност на предоставените от студентите 

контакти 

Всички студенти са длъжни при първа възможност да информират експертите от 

Учебен отдел при промяна на техния настоящ адрес, e-mail или български 

телефонен номер. 

Формулярът за съгласие на субекта на данни, декларацията за 

конфиденциалност, както и декларацията  за достоверност на предоставените от 

студентите контакти могат да се изтеглят, попълнят и разпечатат от сайта на 

МФ-София.  

       на бълг. език https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=25&lang=bg 

       на англ. език https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=25&lang=en 

8. Декларация за здравно осигуряване- попълва се само от студентите, 

които отговарят на посочените изисквания! 

https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=25&lang=bg
https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=25&lang=en


Декларацията за здравно осигуряване може да се изтегли, попълни и разпечата 

от сайта на МФ-София            https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=17 

 

Право на здравно осигуряване придобиват само тези чуждестранни 

студенти, които отговарят на следните условия: 

- чуждестранни студенти, редовно обучение до навършване на 26 г., които са 

приети по реда: а) на Постановление на Министерския съвет №103 от 1993 г. и 

Постановление на Министерския съвет №228 от 1997 г. за приемане на граждани 

от Република Македония 

- чуждестранни студенти, които са приети по реда на българските граждани, а 

именно:  

1. са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското 

икономическо пространство, ако са обхванати в кръга на задължително 

осигурените в НЗОК и спазват принципа на регламентите за социална сигурност 

в ЕС, т.е. всяко лице се осигурява в една държава членка и в една държава 

членка ползва пълни права. Във всички останали държави - членки - лицето 

ползва само спешна медицинска помощ с ЕЗОК; 

2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република 

България 

- чуждестранни студенти с двойно гражданство /едно от което е българско/, ако 

са обхванати в кръга на задължително осигурените в НЗОК и отговарят на 

условията, а именно: да са приети в редовна форма на обучение, да не са 

навършили 26-годишна възраст и да живеят постоянно на територията на 

страната  

Чуждестранни студенти, които са приети съгласно ПМС и не притежават ЛНЧ или ЕГН, първо 
се вписват в регистъра на НАП, като на лицата се издава служебен номер (Искане за издаване 
на номер на чужденец). Едва след получаване на служебен номер подават декларация за 
здравно осигуряване във факултета. При получаване на ЛНЧ или ЕГН студентът следва лично 
да се пререгистрира в НАП и след това да отрази промяната в здравната декларация във 
факултета. В противен случай чуждестранното лице няма да бъде осигурявано за сметка на 
държавния бюджет. Проверявайте редовно здравноосигурителен си статус на сайта на НАП. 
Здравни права се губят, ако имате повече от 3 поредни неплатени месечни вноски. 
 

9. Снимки- 4 бр. (снимките трябва да бъдат залепени предварително на 

регистрационната форма, студентската книжка и студентската лична 

карта) 

 

 

https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=17


10. Студентска книжка/ студентска лична карта 

На информационното табло до стая 157 може да намерите образец за попълване 

на студентската книжка и студентската лична карта. 

Студентската книжка и студентската лична карта могат да бъдат закупени от 

книжарницата, която се намира на ул. Здраве №2. 

 

График за лекции и упражнения за уч. 2021/2022 

            на англ. език https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=241&lang=en 

 на бълг. език https://medfac.mu-sofia.com/index.php?page_id=241&lang=bg 
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