
         
 

 
 

      
 

М Е ДИ ЦИ НС К И УН ИВ Е Р СИ Т ЕТ  –  П Л Е ВЕ Н  
Научноизследователска дейност 

5800 Плевен, ул. “Св. Климент Охридски” 1 
телефон 064/884 103; 064/884 294 

e-mail: center_sci@mu-pleven.bg; web site: www.mu-pleven.bg 

 
Т А К С И  

 (кандидатстване и обучение в ОНС "Доктор") 
 
 

 ТАКСИ  

Таксите за кандидатстване и обучение в МУ –  Плевен ежегодно се 
актуализират, въз основа на решение на Министерски съвет. Кандидатите за 
редовна и задочна форма на обучение заплащат такса за явяване на изпит по 
докторската програма и чужд език. 

Докторантите се освобождават от заплащане на такси през последните 2 
години от докторантурата съгласно чл. 95, ал. 7, т. 6 от ЗВО. 

Докторантите в редовна форма заплащат такса за обучение през първата 
година на докторантурата. 

Докторантите в задочна форма заплащат такса за обучение през първите 
две години на докторантурата. 

Годишна такса за докторанти на самостоятелна подготовка не се дължи, в 
случай, че докторантът е на основен трудов договор в МУ – Плевен. Ако 
докторантът на самостоятелна подготовка е външно за МУ – Плевен лице, при 
зачисляването си заплаща поне два семестъра такси, определени от АС на МУ – 
Плевен. 

 
 ТАКСИ  ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ Сума в лв. 

1.  Такса за кандидатстване (явяване на изпит по докторска програма и чужд език)  120 лв. 

2.  Годишна такса за обучение в редовна форма на докторантура  * 800 лв.  

3.  Годишна такса за за обучение в задочна форма на докторантура  * 400 лв. 

4.  Годишна такса за за обучение в самостоятелна форма на докторантура за 
лица, външни за МУ – Плевен   2000 лв. 

 

∗ годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки 
семестър 

 
 ТАКСИ  ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ  

(обучение в докторантура на български език) 
Сума в EUR 

1.  Годишна такса за редовно обучение   4800 EUR 

2.  Годишна такса за задочно обучение 2400 EUR 
 
 

 

http://www.mu-pleven.bg/


 
Таксите за кандидатстване и обучение в докторантура се заплащат на каса 

на МУ – Плевен или в офис на банка ОББ, намиращи се в сградата на Ректората 
на МУ – Плевен, ет. 1.: 

ОББ АД  
SWIFT: UBBS BG SF 
Банкова сметка в лева: BG98UBBS88883118307200 ОББ-АД 
Банкова сметка в евро: BG23UBBS88883418307240 ОББ-АД 

 
В платежното нареждане да се впише като основание: такса за явяване на 
изпит по специалност и чужд език, или такса обучение в докторантура /трите 
имена на лицето/. 
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