
 

 

ФАРМАЦ ЕВТИЧЕ Н ФАК УЛТЕТ  
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 

ул. Дунав №2, 1000 София; Тел./Факс: 02 9879 874; e-mail: dean@pharmfac.mu-sofia.bg 

ЗАПОВЕД № Д-036/20.02.2020 г. 

На основание чл. 40 и чл. 41 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването и Решение на АС на МУ-София с протокол № 40/30.01.2020 г.  

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Такси за теоретично и практическо обучение на специализанти за СДО по фармацевтичните 

специалности от Приложение №1 към чл. 1, ал. 2 на наредбата във Фармацевтичен факултет 

за лица с професионална квалификация „магистър-фармацевт“ и лица с висше немедицинско 

образование, както следва: 

А. Клинични специалности: 

1. Клинична фармация – 1425 лв., годишна такса – 475 лв. 

Б. Неклинични специалности: 

1. Анализ на лекарствените продукти – 1506 лв., годишна такса – 502 лв. 

2. Болнична фармация – 1368 лв., годишна такса – 456 лв. 

3. Лечебни растения и фитофармацевтични продукти и Лечебни растения и билково дело 

– 1335 лв., годишна такса – 445 лв. 

4. Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика – 1149 лв., годишна 

такса 383 лв. 

5. Организация и икономика на фармацевтичното производство – 1230 лв., годишна такса 

– 410 лв. 

6. Технология на лекарствата с биофармация – 1818 лв., годишна такса – 606 лв. 

7. Токсикология и токсикологичен анализ – 1230 лв., годишна такса – 410 лв. 

8. Фармакология и фармакотерапия – 1908 лв., годишна такса – 636 лв. 

 Специализантите следва да са заплатили общата стойност за съответната специалност 

за да получат удостоверение за явяване на държавен изпит. 

Таксите влизат в сила за зачислените за обучение специализанти след 01.09.2019 г., 

заварените специализанти, независимо от годината на обучение продължават да плащат по 

стария ред дължимите такси, т.е. 60 лв. месечно. 

Препис от настоящата заповед да се предостави за сведение и изпълнение на ФСО и 

отговорника за СДО на факултета. 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Зам. Декана по УД на ФФ. 

 

ДЕКАН: 

Проф. д-р Николай Данчев, дм  


