
Въпрос: Завърших първи курс „Трудотерапия“ и след държан изпит се прехвърлих в 

специалност „Акушерка“ (втори курс) за академичната 2018/2019г. Необходимо ли е да 

прилагам академична справка? 

 

Отговор: В този случай за Вас важат изискванията за студенти във втори или по-горен 

курс, т.е. трябва да прикачите академична справка от първата година.  

Тъй като сте сменили специалността, във Вашия случай освен академичната справка е 

необходимо да добавите документ, който удостоверява, че сте се прехвърлили в 

специалността „акушерка“. Съветваме Ви да сканирате този документ в един файл 

заедно с академичната справка. Прикачете общия файл с двата документа в електронния 

формуляр в полето, където се изисква да приложите академична справка. 

 

Въпрос: В документите, необходими за кандидатстване, е споменато за документ, 

удостоверяващ прием в съответното висше училище. Като такъв документ може ли да се 

приеме бележката за платена семестриална такса? 

 

Отговор: Документът за заплатена семестриална такса може да се приеме за такъв 

документ, ако отговаря на останалите условия, посочени на стр. 3 от насоките (да е 

издаден от съответното висше училище, да съдържа информация за специалността и 

степента на обучение). 

 

Въпрос: Документите, които трябва да бъдат приложени, трябва ли да бъдат сканирани 

или могат да бъдат снимани (или написани на компютър) и изпратени? 

 

Отговор: Необходимо е документите да бъдат сканирани. По изключение вместо 

сканирано копие може да бъде приета качествена снимка, на която да е ясно видим и 

четим целият документ. Трябва да са видими и четими и всички необходими подписи и 

печати.  

Единственият документ, който не е задължително да сканирате, е мотивационното 

писмо. Можете да го напишете на компютър и качите директно в един от допустимите 

формати. 

 

 

Въпрос: Завършил съм висше образование, но дипломата ми ще бъде връчена след 

крайния срок за кандидатстване. Затова ще приложа диплома за завършено средно 

образование към кандидатурата си. Успехът ми в дипломата за висше образование е по-

висок от този в дипломата ми за средно образование. Възможно ли е това да бъде взето 

предвид при изчисляването на точките? 

 

Отговор: В този случай Ви съветваме да вземете документ от висшето училище, където 

сте завършили съответната образователно-квалификационна степен, който 

удостоверява, че имате завършено висше образование и дава информация за успеха от 

следването. Необходимо е документът да съдържа подпис и печат на висшето училище, 

както и да съдържа информация за специалността, завършената образователно-

квалификационна степен и средния успех на кандидата. Съветваме Ви да сканирате този 

документ в един файл заедно с дипломата за завършено средно образование. Прикачете 

общия файл с двата документа в електронния формуляр в полето, където се изисква да 

приложите диплома за завършено средно или висше образование. 


