
№ Описание Такса

1 2 3

1 Издаване на удостоверение 10 лв.

2 Академична справка за студент, завършил преди 2010 г. 200 лв.

3 Академична справка за студент, завършил след 2010 г. 100 лв.

4 Академична справка за действащ студент/абсолвент без такса

5
Анотация и учебна програма за една учебна дисциплина на завършил или 

преустановил обучението си в МУ-Варна студент
30 лв.

6 Квалификационна характеристика на изучаваната специалност 80 лв.

7
Комплект документи за курс на обучение (ксерокопия на учебен план и учебните 

програми по всички дисциплини)
300 лв.

8
Свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова 

подготовка
100 лв.

9
Дубликат на диплома за завършено средно или полувисше образование в 

Медицински колеж - Варна, със срок на издаване 7 (седем) дни
25 лв.

10
Дубликат на диплома за завършено средно или полувисше образование в 

Медицински колеж - Варна, със срок на издаване 3 (три) дни
50 лв.

11 Дубликат на диплома за завършено висше образование 150 лв.

12
Дубликат на Европейско приложение към диплома за завършено висше 

образование
50 лв.

13 Справка-потвърждаване, изисквана  от ECFMG, изпращана по електронен път 100 лв.

14
Справка-потвърждаване, изисквана от чуждестранни организации, на английски 

език, изпращана по пощата
120 лв.

15
Писмо от Декан на факултет/Директор на колеж/филиал, на английски език 

(Dean's letter)
100 лв.

16

Комплект документи за кандидатстване за работа в чужбина (академична справка 

и справки-извадки от учебни програми за проведена клинична практика и 

преддипломен стаж)

200 лв.

17 Документи и справки, необходими за кандидатстване за работа в чужбина 100 лв.

18 Изпит за възстановяване на лекарски права 500 лв.

19 Общ изпит за възстановяване на права по други медицински професии 300 лв.

20 Удостоверение за оценки от кандидатстудентски изпити 10 лв.

21 Отписване на новоприет студент (до началото на учебната година)

Удържа се 20% от 

внесената 

семестриална такса 

22
Таксa за административни разходи по признаване на завършен период на 

обучение в чуждестранни висши училища
100 лв.

23
Таксa за административни разходи по признаване на придобито висше 

образование в чуждестранни висши училища
300 лв.

24
Такса за провеждане на лятна учебна практика на български гражданин, обучаващ 

се в чуждестранно висше училище, за 1 (един) месец
400 лв.

25
Такса за провеждане на лятна учебна практика на чуждестранен гражданин, 

обучаващ се в чуждестранно висше училище, за 1 (един) месец
 400 € *

      Такси за административно обслужване
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26
Такса за подготовка и полагане на държавни изпити за профeсионална 

квалификация
3 600 € *

27
Такса за полагане на държавен изпит с цел признаване на професионална 

квалификация за упражняване на регулирана професия

500 лв. за всеки 

изпит

28
Провеждане на допълнително обучение с цел признаване на професионална 

квалификация за упражняване на регулирана професия
30 лв. на учебен час

29
Полагане на изпит по дисциплина от семестриалното обучение с цел признаване 

на професионална квалификация за упражняване на регулирана професия

500 лв. за всеки 

изпит

30 Комплект учебни програми за 1 (една) година, за всички дисциплини 100 лв.

31 Допълнително явяване на изпит по семестриална дисциплина 200 лв.

32 Полагане на държавен изпит на всички дипломанти извън срока 200 лв.

33 Издаване на диплома, към датата на обявената промоция без такса

34
Отработка на пропуснато упражнение извън графика (без спорт), за студент 

българоезично обучение
20 лв. на учебен час

35
Отработка на пропуснато упражнение извън графика (без спорт), за студент 

англоезично обучение
40 лв. на учебен час

36
Отработка на пропуснато упражнение по спорт извън графика, за студент 

българоезично обучение 

30 лв. на 

упражнение

37
Отработка на пропуснато упражнение по спорт извън графика, за студент 

англоезично обучение

60 лв. на 

упражнение

38
Отработка на пропуснат колоквиум извън графика, за студент българоезично 

обучение
40 лв.

39
Отработка на пропуснат колоквиум извън графика, за студент англоезично 

обучение
80 лв.

40 Проведена консултация извън графика, за студент българоезично обучение 20 лв. на учебен  час

41 Проведена консултация извън графика, за студент англоезично обучение 40 лв. на учебен час

* Забележка:
Таксите се заплащат по левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по фиксирания 

курс на еврото към българския лев.
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