
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОНЛАЙН ВХОДЯЩ ИЗПИТ - СТЪПКА ПО СТЪПКА 

Процесът на регистрацията протича в две основни стъпки: 

1. Плащане на такса за изпит само за една изпитна дата; 
2. С номера на фактурата за платената такса се извършва регистрация с посочване на дата 

на изпит и попълване на други необходими данни. 
Забележка: В случай, че желаете да се явите на повече от един изпит, процедурата се повтаря за 
всяка изпитна дата. 

При възникнал проблем, пишете на E-mail: entry_tests@mu-plovdiv.bg 

I. При плащане с кредитна/дебитна карта 

1. Влезте в Регистрационната система https://mu-

plovdiv.bg/en/admission/registration-form-for-biology-and-chemistry-entry-

tests/ - Идете на Регистрация за онлайн входящ изпит – Натиснете бутон 
Регистрационна форма; 

2. Изберете Метод на плащане – Кредитна/Дебитна карта – отбележете Съгласен 
съм с Общите условия за електронни плащания – натиснете бутон Извърши 
плащане; 

3. Попълнетете номер на паспорт, лични имена и фамилно име, гражданство, E-
mail, потвърди  E-mail. Внимание! Попълнете имената и номера на паспорта на 
кандидата, а не на собственика на картата!;  

4. Натиснете бутон Започни плащането – попълнете детайлите на картата – 
Натиснете Плащане; 

5. Ще получите по E-mail PDF файл с фактура за платената сума; 

6. Влезте в системата https://mu-plovdiv.bg/en/admission/registration-form-for-

biology-and-chemistry-entry-tests/– Идете на Регистрация за онлайн входящ 
изпит – Натиснете бутон Регистрационна форма; 

7. Попълнете № на паспорта  и № на фактурата и останалите данни, които се 
изискват, маркирайте „Имам английски сертификат“, ако е необходимо и ако 
имате; 

8. Качете снимка на Вашия паспорт (с видими №, снимка, имена) и снимка на 
английския сертификат в GIF, JPEG или PNG формат с размер до 5 MB; 

9. Натиснете Съгласен съм МУ-Пловдив да обработва моите данни; 
10. Натиснете Регистрирай. 
 

II. При плащане с банков превод 

Влезте в Регистрационната система https://mu-plovdiv.bg/en/admission/registration-

form-for-biology-and-chemistry-entry-tests/ - Идете на Регистрация за онлайн 
входящ изпит – Натиснете бутон Регистрационна форма; 
1. Изберете Метод на плащане – Банков превод – натиснете Искане на проформа-

фактура; 
2. Попълнете исканите данни  - № на паспорт, лични имена, фамилно име, 

гражданство, E-mail, Потвърди E-mail; 
3. Натиснете искане на проформа-фактура; 
4. Ще получите по E-mail PDF файл с проформа-фактура със сумата за плащане; 
5. Направете нареждане за плащане на: 
Bank Account of Medical University – Plovdiv 
Bank: Unicredit Bulbank Plovdiv 
BIC code: UNCRBGSF 
IBAN code: BG98UNCR75273454623409 (EUR) 
Bank Address: 4000 Plovdiv 
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13, Knyaz Alexander I, Str. 
Fee for entry exam – 200 EUR 
Proforma-invoice No …….……….. 
Name, Surname of the Applicant………………………………… 
  

                     Когато правите нареждането за плащане, напишете № на проформа-фактурата в 
Основания за плащане; 

6. След като сумата постъпи в нашата сметка – обикновено в рамките на 3 – 4 дни, 
ние ще потвърдим плащането и ще получите по E-mail PDF файл с фактура за 
платената сума; 

7. Влезте в системата https://mu-plovdiv.bg/en/admission/registration-form-for-

biology-and-chemistry-entry-tests/– Идете на Регистрация за онлайн входящ 
изпит – Натиснете бутон Регистрационна форма; 

8. Попълнете № на паспорта  и № на фактурата и останалите данни, които се 
изискват, маркирайте „Имам английски сертификат“, ако е необходимо и ако 
имате; 

9. Качете снимка на Вашия паспорт (с видими №, снимка, имена) и снимка на 
английския сертификат в GIF, JPEG или PNG формат с размер до 5МВ; 

10. Натиснете „Съгласен съм МУ-Пловдив да обработва моите данни“; 
11. Натиснете Регистрирай. 

 
След като потвърдим Вашата регистрация ще получите на електронната си поща регистрационна 
форма с попълнените данни и датата на изпита. Получаването на тази форма е потвърждение, 
че регистрацията е завършена. 
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