


Отворете Интернет страницата на Медицински 

унивреситет- Пловдив: https://mu-plovdiv.bg/en/ -

“ADMISSION 2021” – “Test registration”

https://mu-plovdiv.bg/en/


Отворете “Online Entrance Exam Registration”



Натиснете бутон “Registration Form for entry 

tests”



1.Изберете бълг. език – отидете на „Плащане за изпит“ –

изберете „Банков превод“ – натиснете бутон „Заявете 

проформа фактура“



2.Попълнете исканите данни – натиснете 

бутон „Заявете проформа фактура“



3. По E-mail ще получите проформа 

фактура за дължимата сума



4. Отидете в банката – направете нареждане 

за плащане на проформа фактурата на 

посочената сметка

 Bank: Unicredit Bulbank Plovdiv

BIC code: UNCRBGSF

IBAN code: BG98UNCR75273454623409 (EUR)

Bank Address: 4000 Plovdiv

13, Knyaz Alexander I, Str.

Fee for entry exam – 200 EUR

Proforma-invoice No …….………..

Name, Surname of the Applicant…………………………………

 Посочете номера на проформа фактурата в 

„Основания за плащане“!



5. Когато плащането пристигне в сметката на 

Университета – след 3 – 4 дни – то ще бъде 

потвърдено и ще получите E-mail с фактура за 

платената сума



6. Влезте в Регистрационната система – натиснете 

бутон “Registration Form for entry tests – отидете на 

„Регистрация за входящ тест“ – натиснете бутон 

„Регистрация“



7. Попълнете необходимите данни – вкл. № на 

фактура – Прикачете снимка на паспорта си в 

искания размер и формат



8. Изберете специалност и изпитна дата, 

попълнете останалите данни, потвърдете 

съгласието си… и натиснете бутон „Регистрация“



9. Ако регистрацията Ви е успешна, ще получите 

по E-mail потвърждение и Регистрационна форма 

за изпит



1. Влезте в Регистрационната система – Натиснете 

бутона “Registration Form for entry tests”



2.Отидете на „Плащане за изпит“. Изберете „Банкова 

карта през Борика“ – изберете „Съгласен съм с…“-

натиснете бутона „Направи плащане“



3. Попълнете исканите данни (имената и № на 

паспорта на кандидата, а не на държателя на 

картата)–натиснете бутон „Начало на плащане“



4. Попълнете данните на картата и направете 

плащането. Ако плащането е успешно, веднага ще 

получите E-mail с фактура за платената сума



5. Влезте в Регистрационната система – натиснете 

бутон “Registration Form for entry tests – отидете на 

„Регистрация за входящ тест“ – натиснете бутон 

„Регистрация“



6. Попълнете необходимите данни – вкл. № на 

фактура – Прикачете снимка на паспорта си в 

искания размер и формат



7. Изберете специалност и изпитна дата, 

попълнете останалите данни, потвърдете 

съгласието си… и натиснете бутон „Регистрация“



8. Ако регистрацията Ви е успешна, ще получите 

по E-mail потвърждение и Регистрационна форма 

за изпит




