
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
ОТ ПРОТОКОЛ №  21   от  ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 
от 29-30.03.2022 г. 

 

    АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

    I. Утвърждава предложенията от основните структурни звена за носители на 
наградните знаци на МУ-София по случай Празника на научноизследователската и 
преподавателска дейност както следва: 

1. Почетен знак “AESCULAPIUS”, за принос в развитието на българската 
медицина през изминалата 2021 година, както следва: 

1. Проф. д-р Е. Григорова, дмн 
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“  
Професионално направление 7.1. Медицина  
Научно направление „Медико-клинично“ 
Месторабота: Катедра по клинична имунология на Медицински факултет при 
МУ-София; 

2. Проф. И. Костова, дхн 
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“  
Професионално направление 7.3. Фармация 
Месторабота: Катедра по химия на Фармацевтичен факултет при МУ-София; 

 
 
2. Награден знак „PANACEA”, за значими постижения в преподавателската, 
научната, и експертна дейности през изминалата 2021 година, както следва: 

2.1 В медико-клинична  област - Проф. д-р Хр. Георгиев, дмн  
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“  
Професионално направление 7.1. „Медицина“  
Месторабота: Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет 
при МУ-София 

2. В медико-биологична област -  Проф. д-р Л. Георгиева, дмн 
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 
Професионално направление 7.1. „Медицина“ 
Месторабота: Катедра по медицинска микробиология на Медицински 
факултет на Медицински университет-София 

3. В медико-биологична област -  Проф. д-р С. Константинов, дфн 
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 
Професионално направление 7.3. „Фармация“ 
Месторабота: Катера по фармакология, фармакотерапия и токсикология на 
Фармацевтичен факултет при МУ-София 
2.4. В медико-социална област - Проф. П. Добрилова, дм 
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 
Професионално направление 7.4. „Обществено здраве“ 
Месторабота: Катедра по здравни грижи на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ 



3. Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента – за ОСОБЕНИ заслуги за 
функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална 
реализация както следва: 

3.1. Доц. д-р Е. Хаджиев, дм 
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 
Професионално направление 7.1. „Медицина“ 
Месторабота: Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при 
Медицински университет-София. 
3.2. Доц П. Узунова, дф 
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 
Професионално направление 7.1. „Медицина“ 
Месторабота: Катедра по медицинска физика и биофизика на Медицински 
факултет при Медицински университет-София. 
3.3. Проф. д-р С. Хаджидекова, дм 
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 
Професионално направление 7.1. „Медицина“ 
Месторабота: Ръководител на Катедра по медицинска генетика на 
Медицински Факултет при МУ-София. 
3.4. Доц. д-р Е. Карова, дм 
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 
Професионално направление 7.2 „Дентална медицина“ 
Месторабота: Катедра по консервативно зъболечение на Факултет по 
дентална медицина при Медицински университет-София. 
3.5. Проф. И. Стамболова, дм 
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 
Професионално направление 7.4. „Обществено здраве“ 
Месторабота: Катедра по здравни грижи на Факултет по обществено здраве 
при Медицински университет-София. 

 
 
4. Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет – за ОСОБЕНИ заслуги за 
функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална 
реализация както следва: 

4.1. Гл. ас. Н.Авакумова, дбф  
Област на висше образование  4. “Природни науки, математика и 
информатика“ 
Професионално направление 4.1. „Физически науки“ 
Месторабота: Катедра по медицинска физика и биофизика на Медицински 
факултет при МУ-София 
4.2. Доц. д-р В.Попова, дм 
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 
Професионално направление 7.1. „Медицина“ 
Месторабота: Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска 
онкология на МФ при МУ-София 
4.3. Проф. И.Кръстева, дфн 



Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 
Професионално направление 7.3. „Фармация“ 
Месторабота: Катедра по фармакогнозия на Фармацевтичен факултет при Му-
София 
4.4.  Проф. д-р И.Йошинова, дмн  
Област на висше образование  7. “Здравеопазване и спорт“ 
Професионално направление 7.1. Медицина; 7.4. „Обществено здраве“ 
Месторабота: Катедрата по кинезитерапия на Факултет по обществено здраве 
на МУ-София. 

 
    II. Разрешава да се обяви 07 април 2022 г. за неучебен за всички студенти и 
неприсъствен за всички преподаватели и служители на Медицински университет - 
София 

    III. Разрешава да се отпусне финансова помощ на всички студенти от Украйна, които 
в момента  са в България в размер по 300 лв.  по приложени от факултетите списъци, в 
съответствие  с решение на Ректорския съвет от 07.03.2022 г. 
    Сумата да се изплати от преходния остатък от бюджета на Студентски съвет за 2021 
г. както следва: 
    Медицина – 14 студенти 
    Дентална медицина – 17 студенти 
    Фармация – 4 студенти 
    ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров,дмн“- 1 студент 
    МК „Й. Филаретова“ – 5 студенти 
    Всичко: 41 студенти  по 300 лв.= 12 300 лв. 
 
    IV. Във връзка с осигуряване на необходимите средства за строеж на нова сграда на 
МУ- София, най-късно до 15.04.2022 г. да бъдат  отчислени 15 % от приходите  от 
продажби на услуги, стоки и продукция на структурните звена на МУ- София с 
изключение на звената  по т.6 от Протокол № 17 от Решение на АС от 23-24.11.2021 г.. 
    V. АС     разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани 
преподаватели в  МУ- София както следва: 
    1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 
      - За Катедра по ендокринология – двама доценти в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Ендокринология“ на база УСБАЛЕ „Акад. 
Ив. Пенчев“; 
    - За Катедра по акушерство и гинекология –един главен асистент в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Акушерство и гинекология“ на база СБАЛАГ 
„Майчин дом“; 
     - За Катедра по психиатрия и мед. психология – един асистент в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия“ на база УМБАЛ 
„Александровска“; 
    - За Катедра по физикална медицина и рехабилитация– един асистент в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Физиотерапия, курортология и 
рехабилитация“ на база УМБАЛ „Св. Анна“; 



    - За Катедра по вътрешни болести – един асистент  в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Нефрология“ на база УМБАЛ „Св. Иван 
Рилски“. 
    2. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 
    - За Катедра Протетична дентална медицина“- две места за „асистент“ в област 
на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление  
7.2 Дентална медицина за нуждите на преподаването в катедрата; 
    - За Катедра „Пародонтология“ – 1 място за „асистент“ на 0.50 щатна длъжност 
в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.2 Дентална медицина за нуждите на преподаването в катедрата; 
    3. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 
    - За Катедра „Фармацевтична химия“ - 1 място за доцент, в област на висше 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, 
научна специалност „Фармацевтична химия“. 
    4. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.д-р Ц.ВОДЕНИЧАРОВ, 
дмн: 
    4.1.За нуждите на катедра „Трудова медицина“ на ФОЗ „ Проф. д-р Цекомир 
Воденичаров, дмн“: 

• Едно място  за „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и 
спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна 
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 
фармацията“ ; 

• Едно място  за „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и 
спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна 
специалност „Хигиена 
 / вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./. 

    4.2. За нуждите на катедра „Кинезитерапия“ на ФОЗ „ Проф. д-р Цекомир 
Воденичаров, дмн“: 
    - Едно място  за „професор”  в област на висше образование 7. Здравеопазване и 
спорт, професионално направление 7.1 Медицина и специалност „Физиотерапия, 
курортология и рехабилитация“. 
    VI. АС удължава трудовия договор за срок от три години след навършване на 
пенсионна възраст на Проф. д-р Д.Петрова, дмн,  от Катедра по пропедевтика на 
вътрешните болести, МФ, като трудовият договор се измени от безсрочен в срочен за 
три години на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на допълнително 
споразумение. 
    VII. АС удължава трудовия договор за срок от три години след навършване на 
пенсионна възраст  на доц. А. Димитрова, дм, от Катедрата по Здравни грижи, ФОЗ 
„Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“, като трудовият договор се измени от безсрочен в 
срочен за три години на основание чл.119 от  Кодекса на труда чрез подписване на 
допълнително споразумение. 
    VIII. АС приема за     сведение информация за избрани преподаватели в МУ- София 
както следва: 
    МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 
    1. Доц. д-р Р. Николов, дм е избран за заемане на академичната длъжност 
„професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Фармакология 
(вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” в Катедра по фармакология и токсикология; 



    2. Доц. д-р П. Гатева, дм е избрана за заемане на академичната длъжност 
„професор” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Фармакология 
(вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” в Катедра по фармакология и токсикология; 
    3. Гл. ас. д-р Е. Попов, дм е избран за заемане на академичната длъжност „доцент” 
в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Урология” в Катедра по спешна 
медицина на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“; 
    4. Ас. д-р М. Пенчев, дм е избран за заемане на академичната длъжност „главен 
асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Психиатрия” в 
Катедра по психиатрия и мед. психология на база УМБАЛ „Александровска“; 
    5. Ас. д-р П.Грибнев, дм е избран за заемане на академичната длъжност „главен 
асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия” 
в Катедра по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“; 
    6. Ас. д-р С. Шумарова, дм е избрана за заемане на академичната длъжност „главен 
асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща хирургия” 
в Катедра по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“; 
    7. Ас. д-р И. Първова, дм е избрана за заемане на академичната длъжност „главен 
асистент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 
професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Ревматология” в 
Катедра по ревматология на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“; 
    8. Д-р Ц. Гатев е избран за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 
на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Ендокринология” в Катедра по вътрешни 
болести на база УМБАЛ „Александровска“; 
    9. Д-р В. Илиев е избран за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 
на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Анатомия, хистология и цитология” в 
Катедра по анатомия, хистология и ембриология; 
    10. Д-р М. Ангелов е избран за заемане на академичната длъжност „асистент” в 
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Анатомия, хистология и 
цитология” в Катедра по анатомия, хистология и ембриология; 
    11. Д-р Д.Христова е избрана за заемане на академичната длъжност „асистент” в 
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Педиатрия” в Катедра по 
педиатрия на база СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“; 
    12. Д-р П. Илиев е избран за заемане на академичната длъжност „асистент” в област 
на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 
7.1.„Медицина” и научната специалност „Патофизиология” в Катедра по физиология и 
патофизиология, Сектор „Патофизиология“. 
 
    ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 
    1. Д-р А. Бончев, доктор е избран за заемане на академичната длъжност „Главен 
асистент“ в Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по 
професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност 



„Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Консервативно 
зъболечение“; 
    2. Д-р И. Илиева, доктор е избрана за заемане на академичната длъжност „Главен 
асистент“ в Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по 
професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност 
„Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Консервативно 
зъболечение“; 
    3. Гл. ас. д-р С. Янчева, дм е избрана за заемане на академичната длъжност 
„Доцент“  в Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по 
професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност 
„Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Консервативно 
зъболечение“; 
    4. Гл.ас.д-р М. Такорова, дм е избрана за заемане на академичната длъжност 
„Доцент“  в Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по 
професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност 
„Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Консервативно 
зъболечение 
    ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: 
    1. Маг. фарм. Я. Воденичарска е избрана за заемане на академичната длъжност 
„асистент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по 
професионално направление 7.3. „Фармация“ и научна специалност „Технология на 
лекарствените форми и биофармация”, за нуждите на катедра „Технология на 
лекарствените средства и биофармация“ на ФФ. 
    2. Маг. фарм. Л. Радева е избрана за заемане на академичната длъжност „асистент“ 
в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално 
направление 7.3. „Фармация“ и научна специалност „Технология на лекарствените 
форми и биофармация”, за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства 
и биофармация“ на ФФ. 
 
    ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ.Д-Р Ц. ВОДЕНИЧАРОВ, 
дмн: 
    1. Гл.ас. д-р Е. Живков, дм е избран за заемане на академичната длъжност 
„Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт ,по професионално 
направление 7.1 Медицина и специалност „Хирургия” за нуждите на  Катедрата по 
здравни грижи на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София.  
    IX. АС утвърждава учебни планове и квалификационна характеристика на 
специалност „Медицинска журналистика“ на ОКС „Магистър“ от професионално 
направление 7.4.Обществено здраве, във ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“ както 
следва: 

1. Учебен план на специалност от професионално направление 7.4. Обществено 
здраве „Медицинска журналистика“, на ОКС „магистър“, задочно 
обучение 

2. Учебен план на специалност от професионално направление 7.4. Обществено 
здраве „Медицинска журналистика“, на ОКС „магистър“, след завършена 
ОКС „бакалавър“, задочно обучение 

3. Квалификационна характеристика на специалност от професионално 
направление 7.4. Обществено здраве „Медицинска журналистика“, на 
ОКС „магистър“. 

    X. АС приема актуализирана квалификационна характеристика на специалност от 
регулираните професии ,,Инспектор по обществено здраве“ на ОКС 



,,професионален бакалавър“ в Медицинския колеж ,,Йорданка Филаретова“ на МУ-
София във връзка с процедурата за следакредитационно наблюдение и контрол по 
изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния съвет при програмната 
акредитация 
    XI. АС разрешава да бъде отпуснат лимит за издаване на списание ACTA MEDICA 
BULGARICA (онлайн и печатна версия) за 2022 г. в размер на 17 100 лв., с който се 
покрива и недостиг във финансирането за 2021 г.  

XII. АС приема  отчет за изразходваните средства от завещанието на д-р А. 
Георгиев за 2021 г. както следва: 

• За награди на отличници от МФ, ФФ и ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“- 
 23500 лв. 
Остатък към 31.12.2021 г.: 1 502 000 лв. 
XIII. АС утвърждава такси за продължаващо обучение и за обучение по ВСД, 

които да бъдат включени в План-разписанието за 2023 г. както следва:      
    - такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден 
    - такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура 
–      
30 лв. на учебен ден 
    - индивидуално теоретично обучение - 15 лв. на учебен ден 
    - индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура –  
30 лв. на учебен ден 
    - такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на 
държави от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 
    - такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, 
за чужденци, които не са граждани на държави от Европейския съюз или ЕИП - 60 лв. 
на учебен ден 
    - индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави 
от Европейския съюз или ЕИП - 30 лв. на учебен ден 
    - индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура, за 
чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП - 60 лв. на уч. ден. 
 
    XIV. АС утвърждава предложените от Факултетите такси за прием и обучение на 
български и чуждестранни студенти и докторанти за уч. 2022/ 2023 г. както следва:     
    1. Такса за кандидат- студентски изпит – 80 лв. за първи изпит и 40 лв. за всеки 
следващ изпит / за два изпита – 120 лв. /  
    2. Такса за прием и обработка на документи при  
    кандидатстване без полагане на изпит- 50 лв. 
    3. Годишни  такси за обучение на ОКС Магистър:  
    Медицина-         І и II курс            1000 лв. 
    Медицина – от ІІI до VІ курс             900 лв. 
    Дентална медицина     I курс                       1000 лв. 
    Дентална медицина    от ІI до VІ курс         900 лв. 
            Фармация                  І и II курс         1000 лв. 
    Фармация:    от ІІI до V курс               900 лв. 
 
    За ОКС Магистър /след бакалавър /  

- Кинезитерапия – редовно обучение -  I курс    1000 лв. 
- Кинезитерапия – редовно обучение - II курс      800 лв. 
- Професионално направление „Обществено здраве“:   
    - задочно обучение                 1000 лв. 



 
    За ОКС Магистър /след бакалавър /  
    - професионално направление „Здравни грижи“:  
        - редовно обучение -   I курс    1000 лв. 

    - редовно обучение -  II курс            800 лв. 
 
    4.  Годишни такси за обучение на ОКС Бакалавър: 
    - Професионално направление Здравни грижи : 
    За Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“ и   
    Филиал „Проф. д-р     Ив. Митев“ - Враца    I курс         800 лв. 

                                от II до IV курс           700 лв. 
 
     - Професионално направление  Обществено здраве: 
                - Кинезитерапия        I курс                800 лв.         
                 от II до IV курс             700 лв. 
    ОЗЗМ и УЗГ:      I курс   - редовно обучение        800 лв. 
                          I курс   - задочно обучение        400 лв. 
    от II до IV курс    - редовно обучение               700 лв. 
    от II до IV курс    - задочно обучение                350 лв. 
 

5. Годишни такси за обучение на ОКС Професионален бакалавър:  
    Професионално направление „Здравни грижи“ – І курс     800 лв. 
                                 ІІ курс    750 лв. 
                                ІІІ курс    700 лв. 
    6. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, извън ЕС и  ЕИП: 
    А./ Такси за обучение на ОКС Магистър: 
    Медицина:                    на български език        7000 евро 
                                   на английски език        8000 евро 
 
    Дентална медицина:    на български език       7000 евро 
                    на английски език       8000 евро 
 
    Фармация:                     на български език       5000 евро 
                            на английски език       6000 евро. 
 
    Обществено здраве  на ОКС Магистър  / ОЗЗМ и УЗГ /- задочно обучение:    

-   на български език          3000 евро; 
-   на  английски език       4000 евро 

 
Б./ Такси за обучение на ОКС Бакалавър: 
- професионално  направление Обществено здраве - редовно и задочно  обучение 

                                            - български език          3000 евро 
                - английски език         4000 евро 
 
    - в професионално направление Здравни грижи – редовно обучение 
                - български език          3000 евро 
                - английски език           4000 евро    В./ Такси за обучение на ОКС 
Професионален бакалавър в професионално направление Здравни грижи: 

    - български език           3000  евро. 



                 
7. Годишни такси за обучение на Докторанти:  

    А./ Български докторанти  по Медицина,:  
                - редовно обучение – 900 лв. 
                - задочно обучение – 450 лв;  
 
           Български докторанти  по Дентална медицина 
                - редовно обучение – 1000 лв. 
                - задочно обучение –   500 лв;  
 
           Български докторанти  по Фармация  :     
                - редовно обучение – 1000 лв. 
                - задочно обучение –   500 лв;  
 
          Български докторанти  по Обществено здраве: 
                - редовно обучение – 1100 лв. 
                - задочно обучение –    550 лв;  
 

    Б./ Чуждестранни докторанти по Медицина: 
    На български език –  редовно обучение -  7000 евро 
                - задочно обучение -  4500 евро 
    На английски език     -редовно обучение -   8000 евро 
                - задочно обучение -  5500 евро 
    В./ Чуждестранни докторанти по  Дентална медицина: 
    На български език:  
            - редовно обучение -      8300 евро,  
            - задочно обучение -      2800 евро. 
    На английски език- няма акредитирани докторски програми. 
 
    Г. / Чуждестранни докторанти по Фармация: 

На български език:  
            - редовно обучение -      8000 евро,  
            - задочно обучение -      4500 евро. 

На английски език      
        -редовно обучение -      8000 евро 

            - задочно обучение -      4500 евро 
 

Д./ Чуждестранни докторанти по   направление Обществено здраве 
     На български език – задочно обучение -    3000 евро     
     На английски език     - задочно обучение -   4000     евро 
 
    8.  Годишни такси за езиков курс:  
            -  на български език-  3700 евро; 
            -  на английски език- 4800 евро. 
            
 

                                РЕКТОР: 
                                АКАД. Л. Трайков, дмн 

                             


