
    
ЗАПОВЕД 

 

 ЗП- 599/30.05.2022 г.  

 
На основание решение на Министерския съвет № 283/05.05.2022 година и решение на 

Академичния съвет на НСА „Васил Левски“ по Протокол 18 от 07.04.2022 година  

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

следните годишни такси за кандидатстване и обучение  в образователната и научна степен 

„доктор”  в НСА “Васил Левски” за прием през учебната  2022/2023 година: 

 

 І. Такса за кандидатстване: 

1. Такса за конкурсен изпит за  докторанти, държавна поръчка - 50.00 лева; 

2. Подаване и обработване на документи при кандидатстване извън 

държавната поръчка за обучение в ОНС „доктор“ за български граждани и 

граждани на ЕС и ЕИП – 50.00 лева; 

3. Подаване и обработване на документи за обучение в ОНС „доктор“ за 

чуждестранни граждани  от  трети страни - 50 евро (в левова равностойност) 

 

 ІІ. Такси за обучение: 

 

1. Държавна поръчка – български граждани и граждани на ЕС  и 

ЕИП (в лева):  

 

№ Професионално направление Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

1. 
1.3  Педагогика на обучението по 

физическо възпитание 
600       600 

2. 
7.4  Обществено здраве. 

Кинезитерапия 
700 700 

3. 7.5 Здравни грижи 780 780 

4. 7.6 Спорт 840 840 
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2. Платено обучение за чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от 

Закона за висше образование (ЗВО) (в евро): 

№ Професионално направление 
Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

1. 

1.3. Педагогика на обучението по 

физическо възпитание 
3200 2000 

1.3. Педагогика на обучението по 

физическо възпитание на чужд език 
4000 2500 

2. 

7.4. Обществено здраве. 

Кинезитерапия 
3200 2000 

7.4. Обществено здраве. 

Кинезитерапия на чужд език 
4000 2500 

3. 
7.5 Здравни грижи 3200 2000 

7.5 Здравни грижи на чужд език 4000 2500 

4. 
7.6 Спорт 3200 2000 

7.6. Спорт на чужд език  4000 2500 

 

3. Платено обучение за български граждани и  граждани на ЕС и  ЕИП,  

съгласно чл. 21, ал. 5 от ЗВО (в лева):  

№ Професионално направление Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

Самостоятелна 

подготовка 

1. 1.3. Педагогика на обучението по ... 4207 4207 4207 

2. 7.4. Обществено здраве 5075 5075 5075 

3. 7.5. Здравни грижи 9320 9320 9320 

4. 7.6. Спорт 4207 4207 4207 

3. Езиков курс:  3 200 евро 

 

 Таксите за обучение се заплащат в левовата равностойност на утвърдения 

размер на  таксите в евро по курса, определен от БНБ.  

 Таксата за обучение се заплаща в рамките на един месец от получаването 

на заповедта за зачисляване по банков път по сметка:  

Булстат - 000670627 

IBAN – BG83 BNBG 9661 3100 1751 01 

BIC – BNBGBGSD 

 или чрез ПОС терминал в касите на НСА „Васил Левски“, Ректорат, Студентски 

град. 

 

  Докторантите, зачислени преди учебната 2021/2022 г, заплащат такса за 

обучението си съгласно сключения Договор за обучение срещу заплащане в 

ОНС „доктор“.  

   

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на ФСО, Център за развитие 

на академичния състав на НСА „Васил Левски” и заинтересованите за сведение и 

изпълнение.  

РЕКТОР:    /п/ 

       (проф. Николай Изов, доктор) 


