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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. Плевен 

 

 
I. Такси за кандидатстване за учебната 2022/2023 г.  

1. Прием след завършено средно образование:  

- За магистри - 120 лв.; 

- За бакалаври - 70 лв. за първо явяване и по 50 лв. за всяко следващо. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с 

признаване на оценка от държавен зрелостен изпит и национални и международни олимпиади и  състезания - 50 лв. 

2. Прием след завършена степен на висше образование: 

- За магистри - 70 лв. 

- За бакалаври - 120 лв. 

3. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 120 лв. 

 

II. Такси за обучение за учебната 2022/2023 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 

 - обучение на български език 

(в лв.)                  800  400   

1.  Медицина (I - III курс)     1100       

 Медицина (IV - V курс)     1000        

 Медицина (VI курс)     900       
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№ 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 

2. Фармация (I - III курс)     1100       

 Фармация (IV - V курс)     1000       

3. Обществено здраве             

3.1.  Управление на здравните грижи    400    450     

3.2.  

Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия    660          

3.3. 

Опазване и контрол на 

общественото здраве    660          

3.4. 

Социални дейности в 

здравеопазването    660         

4. Здравни грижи             

4.1. Медицинска сестра    750         

4.2.  Акушерка    750         

4.3.  Медицински лаборант  750           

4.4.  Рентгенов лаборант 750           

4.5.  Помощник-фармацевт 750           

4.6. Медицинска козметика 750           

  
- обучение на английски език 

(в евро)         4800 2400  

1. Медицина (I - V курс)     7500        

 Медицина (VI курс)     7000       

2. Фармация      7500       

3. Обществено здраве             

3.1.  Управление на здравните грижи   3000 1500         

3.2.  

Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия    3000          

3.3. 

Опазване и контрол на 

общественото здраве    3000          
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№ 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 

3.4. 

Социални дейности в 

здравеопазването   3000         

4. Здравни грижи             

4.1. Медицинска сестра    3200         

4.2.  Акушерка    3200         

4.3.  Медицински лаборант  3200           

4.4.  Рентгенов лаборант  3200           

4.5.  Помощник-фармацевт  3200           

4.6. Медицинска козметика 3200           

 

Чуждестранни граждани по 

чл.95, ал.8 от ЗВО ( в евро ) - 

обучение на български и 

английски език         4800 2400  

1.  Медицина (І - V курс)     7500       

 Медицина (VI курс)     7000       

2. Фармация     7500       

3. Обществено здраве            

3.1. Управление на здравните грижи   3000 1500        

3.2. 

Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия   3000         

3.3. 

Опазване и контрол на 

общественото здраве   3000         

3.4. 

Социални дейности в 

здравеопазването   3000         

4. Здравни грижи            

4.1. Медицинска сестра   3200         

4.2. Акушерка   3200         

4.3. Медицински лаборант 3200           

4.4. Рентгенов лаборант 3200           
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№ 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 

4.5. Помощник-фармацевт 3200           

4.6. Медицинска козметика 3200           

 
Езиков курс за подготовка за 

обучение в ОКС „Магистър“           3500 

 
Езиков курс за подготовка за 

обучение в ОКС „Бакалавър“           1700 

 Специализанти         6000   

 


