
Приложение № 18 към т. 1 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. София 

 
І. Такси за кандидатстване за учебната 2021/2022 г. – 70,00 лв. за първи изпит и 30,00  лв. за всеки следващ. 

ІI. Такси за обучение за учебната 2021/2022 г. на: 

 

№ 

по 

ред 

 

Области на висше образование, 

професионални направления и 

специалности 

Образователно-квалификационна степен 

Докторанти Езиков 

курс         

(в евро) 

професионален 

бакалавър 
бакалавър магистър 

магистър след 

бакалавър 

редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно 

  

  
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лева) 

  

  

1. Медицина – І курс     1000    900 450  

 Медицина – от ІІ до VІ курс     900       

2. Дентална медицина      900    900 450  

3. Фармация – І курс     1000    1000 500  

 Фармация – от ІІ до V курс     900       

4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ   700 350    1000 1100 550  

4.1 
Обществено здраве и здравен 

мениджмънт    700 350   
 

1000    

4.2 Управление на здравните грижи    700 350    1000    

4.3 Кинезитерапия   700    800     

5. Здравни грижи – І курс 750           

 Здравни грижи – ІІ и ІІІ курс  700           

5.1 Здравни грижи-Филиал Враца   700         

5.2 
Здравни грижи-Факултет по 

обществено здраве   700    800     

 
Чуждестранни граждани по чл.95, ал.8 от ЗВО (в евро)  

  

1. Медицина - на български език     7000    7000 4500 3700 

2. Медицина - на английски език     8000    8000 5500 4800 



3. Дентална медицина - на български език 

     7000    8300 2800 3700 

4. Дентална медицина - на английски език     8000    - -  

5. Фармация - на български език     5000    8000 4500 3700 

6. Фармация - на английски език     6000    8000 4500 4800 

7. Обществено здраве  – на български език          3000  

8. Обществено здраве  – на английски език          4000  

9. 
Обществено здраве и здравен 

мениджмънт – на бълг.език   3000 3000  3000  3000   3700 

10. 
Обществено здраве и здравен 

 мениджмънт -  на англ.език    4000 4000  4000 
 

4000   4800 

11. 
Управление на здравните грижи – на 

български език   3000 3000  3000  3000   3700 

12. 
Управление на здравните  

грижи - на английски език    4000 4000  4000  4000   4800 

13. Здравни грижи - на български език 3000  3000        3700 

14. Здравни грижи - на английски език   4000        4800 

 

 

● За подаване на документи – 70 лв., внася се в касата на Ректората. 

● Учебно помагало за самоподготовка за комбинирания изпит по биология и химия на английски и български език – 30 лв., заплаща се в 

касата на Ректората. 

● Такса за комбиниран изпит по английски език, биология и химия на английски език – 400 лв. Заплаща се в касата на Ректората. 

● Такса за подготвителен курс по биология на английски език – 360 лв. Заплаща се в касата на Ректората. 

● Такса за подготвителен курс по химия на английски език – 360 лв. Заплаща се в касата на Ректората.  

  /Курсовете се провеждат от 07.09.2021 г. до 10.09.2021 г. / 

● Такса за прехвърляне на чуждестранни студенти  от Висши медицински училища в чужбина по  специалностите Медицина, 

Дентална медицина и Фармация при МУ- София - 200 лв. с ДДС. Заплаща се в касата на Ректората. 

● За обучение в ДЕОС в подготвителна година на български език – 3 700 евро. 

● За обучение в ДЕОС в подготвителна година на английски език – 4 800 евро. 

 

 


