
1  

 

МЕТОДИКА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

Таксите за обучение за придобиване на висше образование след придобито средно или  

предходно висше образование срещу заплащане (по чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗВО) за учебната 

2022/2023 г. се определят по ред, определен в чл.95, ал.4 от Закона за висшето образование.  
 

Таксите се образуват от следните три компонента, определени от  Министерски съвет 

и Министерството на образованието и науката: 

1. Т1 - Такса, определена с решение или постановление на Министерски съвет, 

която плащат студентите на места, субсидирани от държавата. 

2. ДН - Диференцирани нормативи по професионална направления, които се 

определят като произведение от коефициента, определен за съответното професионално 

направление в Постановление № 162 на Министерски съвет от 20.06.2001 г. за определяне  на 

диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални 

направления и базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, определян 

ежегодно с Постановлението на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет за 

съответната година. 

3. К - Комплексната оценка на качеството на обучението и съответствието му с 

потребностите на пазара на труда, която се формира като коефициент от Министерството       на 

образованието и науката въз основа на критерии и по формула, определени с Постановление 

№ 328 на Министерски съвет от 30.11.2015 г. за определяне на средствата  от държавния 

бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна 

оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и 

се променя ежегодно. С този коефициент се умножава полученото произведение по т.2, 

съгласно чл.2 от посоченото Постановление и се прибавя  към Т1. 

 

или 

Таксата = Т1 + ДН * К – за редовно обучение 

 

Таксата = Т1 + ДН * К /3– за задочно обучение 

 

 

Образуване на таксата за платено обучение за специалност „Медицина“ за 

учебната 2022/2023г.: 
 

Такса „Медицина“ = 1200 + (5 950.00 * 1,80 ) = 1200 + 10 710 = 11 910.00 лв. 
 

- 1 200 лева - таксата, определена от Министерски съвет с Решение № 283 от 

05.05. 2022 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните 

висши училища за учебната 2022/2023 година; 

- 5 950.00 лева - диференциран норматив за професионално направление 

“Медицина“ (= базов норматив 700 лева х коефициент 8,5, съгласно от ПМС №162); 

- 1,80 - Коефициент за „Комплексната оценка на качеството на обучението и 

съответствието му с потребностите на пазара на труда“, определен от Министерството на 

образованието и науката за специалност „Медицина“ в Медицински университет – Варна за 

настоящата година. 
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Образуване на таксата за платено обучение за специалност „Дентална 

медицина“ за учебната 2022/2023 г.: 
 

Такса „Дентална медицина“  = 1200 + (5 950 *1,16 ) = 1200 + 6902.00 = 8 102.00 лв. 

- 1 200 лева - таксата, определена от Министерски съвет с Решение № 283 от 

05.05. 2022 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните 

висши училища за учебната 2022/2023 година; 

- 5 950.00 лева - диференциран норматив за професионално направление 

“Дентална медицина“ (= базов норматив 700 лева х коефициент 8,5, съгласно ПМС №162); 

- 1,16 – Коефициент за „Комплексната оценка на качеството на обучението и 

съответствието му с потребностите на пазара на труда“, определен от Министерството на 

образованието и науката за специалност „Дентална медицина“ в Медицински университет – 

Варна за настоящата година. 

 
Образуване на таксата за платено обучение за специалност „Фармация“ за 

учебната 2022/2023 г.: 
 

Такса „Фармация“ = 1200 + (5 950.00 *1.38 ) = 1200 + 8 211 = 9 411.00 лв. 

- 1 200 лева - таксата, определена от Министерски съвет с Решение № 283 от 

05.05. 2022 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните 

висши училища за учебната 2022/2023 година; 

- 5 950.00 лева - диференциран норматив за професионално направление 

“Фармация“ (= базов норматив 700 лева х коефициент 8,5, съгласно ПМС №162); 

- 1.38 - Коефициент за „Комплексната оценка на качеството на обучението и 

съответствието му с потребностите на пазара на труда“, определен от Министерството на 

образованието и науката за специалност „Фармация“ в Медицински университет – Варна за 

настоящата година. 

 

 

Образуване на таксата за платено обучение за специалности „Медицинска 

сестра“ и „Акушерка“  за учебната 2022/2023г.: 
 

Такса „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ = 800 + (3 500 * 1,32 ) = 800 + 4620.00 = 

5 420.00 лв. 

- 800 лева - таксата, определена от Министерски съвет с Решение № 283 от 05.05. 

2022 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши 

училища за учебната 2022/2023 година; 

- 3500.00 лева - диференциран норматив за професионално направление 

“Здравни грижи“ (= базов норматив 700 лева х коефициент 5.00, съгласно от ПМС №162); 

- 1,32 - Коефициент за „Комплексната оценка на качеството на обучението и 

съответствието му с потребностите на пазара на труда“, определен от Министерството на 

образованието и науката за направление „ Здравни грижи“ в Медицински университет – Варна 

за настоящата година. 
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Образуване на таксата за платено обучение за специалностите от ПН „Здравни 

грижи“, ОКС „професионален бакалавър“ за учебната 2022/2023г.: 
 

Такса „Здравни грижи“ = 750 + (3500 * 1,32 ) = 750 + 4620.00 = 5 370.00 лв. 
 

- 750 лева - таксата, определена от Министерски съвет с Решение № 283 от 05.05. 

2022 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши 

училища за учебната 2022/2023 година; 

- 3500.00 лева - диференциран норматив за професионално направление “Здравни 

грижи“ (= базов норматив 700 лева х коефициент 5.00, съгласно от ПМС №162); 

- 1,32 - Коефициент за „Комплексната оценка на качеството на обучението и 

съответствието му с потребностите на пазара на труда“, определен от Министерството на 

образованието и науката за направление „Здравни грижи“ в Медицински университет – Варна 

за настоящата година. 

 
Образуване на таксата за платено обучение за специалност „Кинезитерапия“  за 

учебната 2022/2023г.: 
 

Такса „Кинезитерапия“ = 800 + (1750 * 1,33 ) = 800 + 2327.50 = 3 127.50 лв. 
 

- 800 лева - таксата, определена от Министерски съвет с Решение № 283 от 05.05. 

2022 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши 

училища за учебната 2022/2023 година; 

- 1750.00 лева - диференциран норматив за професионално направление 

“Обществено здраве“ (= базов норматив 700 лева х коефициент 2.5, съгласно от ПМС №162); 

- 1,33 - Коефициент за „Комплексната оценка на качеството на обучението и 

съответствието му с потребностите на пазара на труда“, определен от Министерството на 

образованието и науката за направление „Обществено здраве“ в Медицински университет – 

Варна за настоящата година.  

 
Образуване на таксата за платено обучение за специалност „УЗГ - задочно“  за 

учебната 2022/2023г.: 
 

Такса „УЗГ“, задочно = 550 + (1750 * 1,33)/3 = 550 + 775.83 = 1 325.83 лв. 
 

- 550 лева - таксата, определена от Министерски съвет с Решение № 283 от 05.05. 

2022 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши 

училища за учебната 2022/2023 година; 

- 1750.00 лева - диференциран норматив за професионално направление 

“Обществено здраве“ (= базов норматив 700 лева х коефициент 2.5, съгласно от ПМС №162); 

- 1,33 - Коефициент за „Комплексната оценка на качеството на обучението и 

съответствието му с потребностите на пазара на труда“, определен от Министерството на 

образованието и науката за направление „Обществено здраве“ в Медицински университет – 

Варна за настоящата година. 

 

 

 

 


