
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В 

ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ПРИДОБИТА НАУЧНА СТЕПЕН В 

ЧУЖБИНА 

 

Чл. 1 Настоящата процедура е в съответствие с НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАВЪРШЕНИ 

ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, Закона за висшето 

образование и актовете на ЧВУ Колеж по туризъм Благоевград 

Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 

училища 

Чл. 1. Признаването на висше образование на образователно-

квалификационни степени "бакалавър" и "магистър", придобити в 

чуждестранни висши училища, е официално писмено потвърждение на 

стойността на дипломата за висше образование или на друг аналогичен 

документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен 

държавен орган за част от системата на светското висше образование на 

съответната държава. 

 

Чл. 2. Право на признаване на завършени периоди на обучение в 

чуждестранни висши училища имат български граждани, чужденци и лица 

със статут на бежанци, които са се обучавали във висши училища, създадени 

и функциониращи по законоустановения ред в страната, в която  са 

завършени периодите на обучение. 

Чл. 3. При признаването на завършени периоди на обучение в 

чуждестранни висши училища не се допуска дискриминация , 

Чл. 4. (1)  Периодът на обучение като част от програма за висше 

образование, завършен в чуждестранно висше училище, признато от 

компетентен държавен орган за част от системата на светското висше 

образование на съответната държава, се удостоверява с академична 

справка или с друг аналогичен документ.  

Чл. 5 (1) Дейността на Академичния съвет по признаване на периоди на 

обучение се подпомага от комисия по признаване на завършени периоди 

на обучение. Съставът на комисията се утвърждава със Заповед на Ректора. 



(2)При необходимост по решение на Комисията могат да се привлекат 

експерти без право на глас. 

Чл. 6 Комисията по признаване на завършени периоди на обучение: 

1. Разглежда подадените документи; 

2. Изисква допълнителна информация от лицето подала заявлението; 

3. Отправя искане за допълнителна информация от НАЦИД; 

4. Произнася се за съответствието на данните, съдържащи се в 

представените документи и изискванията за придобиване на висше 

образование в Р България. 

5. Отправя искане за  извършване на експертна оценка и изготвяне на 

препоръка от НАЦИД при искане за признаване на по специалности , по 

които ЧВУ Колеж по туризъм не осъществява обучение; 

6. Произнася се с предложение за решение от Академичния съвет 

Признаване на периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши 

училища 

Чл. 7 (1) Признаване на периоди на обучение означава установяване на 

съответствието на част от програма за висше образование, която е била 

оценена и документирана от чуждестранно висше училище, с програмата 

на българското висше училище, в което се иска признаване. 

 

Чл. 8 Лице, желаещо признаване на период на обучение, завършени в 

чуждестранно висше училище подават заявление към което прилагат: 

1. Оригинал и копие на академична справка или друг аналогичен 

документ, издаден от  образователна институция; 

2. Копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ 

промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;  

3.  Документ за платена административна такса;  

4. Лицата подават документите, придружени с легализиран превод и 

заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на 

Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива 



разпоредби по общия ред за заверките, преводите и легализациите на 

документи и други книжа. 

Чл. 9 Признаването на период на обучение включва:  

1.   проверка на статута на висшето училище, издало документите; 

2.  проверка на автнтичността на документите при спазване на 

установените изисквания за придобиване на висше образование по същата 

или по сродна специалност; 

3. проверка за наличие на основанията по прилагане на системата за 

натрупване и трансфер на кредити. 

Проверката по т. 1 и т. 2  се извършва от НАЦИД 

Чл. 10. При установяване на съществени различия висшето училище 

уведомява лицето за възможните мерки, които то може да вземе, за да 

получи признаване на по-късен етап, включително полагане на 

допълнителни изпити. 

Чл. 11  За  всички  неуредени  случаи  в настоящиите   Процедури се  прилагат 

разпоредбите на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните 

изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени 

периоди на обучение в чуждестранни висши училища. 

Чл. 12 В рамките на 30 дневен срок ЧВУ Колеж по туризъм Благоевград 

изпраща информация за взетите решения по провеждането на 

горепосочените процедури в НАЦИД. 

 

 

Признаване на придобита научна степен в чужбина 

 

Чл. 13.  Признаването на придобита в чужбина степен, съответстваща 

на образователна и научна степен "доктор", е официално писмено 

потвърждение на стойността на дипломата или на друг аналогичен 

документ, издаден от образователна или научна институция, призната 

от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше 

образование и научноизследователската дейност на съответната 

държава. 



 

Чл. 14. Признаването  се допуска и се извършва само за кандидати за 

заемане на академични длъжности  или за лица, заемащи академични 

длъжности. 

Чл. 15. Лицата, желаещи признаване на образователна и научна степен 

"доктор", придобита в чуждестранни висши училища и научни 

организации, подават писмено заявление до Ректора, в което се посочва 

гражданство, дата и място на раждане, към което прилагат следните 

документи: 

1. оригинал и копие на дипломата за научна степен или на друг 

аналогичен документ, издаден от образователна или научна 

институция; 

2. дисертацията и автореферата (на хартиен и електронен носител), в 

случай че присъждането на степента изисква такива; 

3. други документи, имащи отношение към признаването, ако 

притежават такива; 

4. документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако 

лицето е чужд гражданин. 

 

Чл. 16. Подаването на документите  се осъществява лично от заявителя 

или чрез упълномощено от него лице във висшето училище или по 

електронен път. При подаване на заявление на хартиен носител 

заявителят прилага към него и попълнено заявление на електронен 

носител. 

Чл. 16.   В 14-дневен срок след подаването на заявлението и 

изискуемите документи, заявителят или упълномощеното от него лице 

може да получи оригиналите на документите. 

 



Чл. 17. В случаите на подаване на документите по електронен път към 

заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи, 

подписани с електронен подпис. 

Чл. 18. Когато е налице обективна невъзможност за удостоверяването 

и проверката на съответните факти и обстоятелства по служебен път, 

органът може да поиска информация и/или документи за 

удостоверяването им от заявителя, който е задължен да ги представи. 

Чл. 19. Признаването на придобита в чужбина степен, съответстваща 

на образователната и научна степен "доктор", включва: 

1. проверка на статута на висшето училище или научната организация, 

издала документите; 

2. проверка на автентичността на документите; 

3. проверка на данните от документите и установяване на 

съответствието на придобитата в чужбина степен с образователна и 

научна степен "доктор"; 

4. вземане на решение за признаване на образователната и научна 

степен "доктор", за отказ тя да бъде призната или за прекратяване на 

процедурата. 

 

Чл. 20. Признаване на придобита в чужбина степен, съответстваща на 

образователна и научна степен "доктор", се отказва, когато се 

установят съществени различия между данните от представените 

документи и държавните изисквания за придобиване на образователна 

и научна степен "доктор" в Република България, както и когато: 

1. е представен за признаване документ, който не е диплома или друг 

аналогичен документ за научна степен или не е издаден от 

образователна или научна институция, призната от компетентен 

държавен орган за част от системата на висшето образование и 

научноизследователската дейност в съответната държава; 

2. е представен за признаване документ, който е издаден от 

образователна или научна институция, призната от компетентен 



държавен орган за част от системата на висшето образование и 

научноизследователската дейност в съответната държава, но е 

присъден без защита на дисертационен труд, в случай че присъждането 

на научната степен изисква такъв, или не съответства на образователна 

и научна степен "доктор"; 

3. е представена диплома, издадена от чуждестранно висше училище 

или научна организация, призната от компетентен държавен орган на 

съответната държава по местонахождение за част от системата и на 

висшето образование и научноизследователската дейност, но 

обучението е проведено или дисертацията е защитена в структури на 

територията на друга държава, които не са открити и не функционират 

в съответствие с нейното законодателство в областта на висшето 

образование и научноизследователската дейност; 

4. е представен документ, удостоверяващ научна степен, придобита в 

чужбина, за който след извършване на проверка се установи, че не е 

издаден от съответното висше училище или научна организация. 

 Чл. 21. Отказът  се мотивира. В отказа за признаване на висше 

образование  може да се включи препоръка за възможните мерки, които 

лицето да предприеме, за да получи признаване на по-късен етап, 

включително полагане на допълнителни изпити. 

 

 Чл. 22. При признаване на заявителя се издава удостоверение по 

образец, утвърден от изпълнителния директор на НАЦИД, което важи 

само на територията на Република България и не осигурява на 

притежателя си права, които той може да ползва в отношенията си с 

трети страни. Удостоверението е защитено от фалшификации със 

специфичен знак и се подписва от изпълнителния директор на НАЦИД 

или от упълномощено от него длъжностно лице. 

 

 



Чл. 23. Комисията се произнася в двумесечен срок, считано от датата на 

постъпването на молбата  

Чл. 24. Процедурата по признаване на образователната и научна степен 

"доктор" или   се прекратява в следните случаи: 1. по писмено искане на 

молителя или на упълномощеното от него лице; 2. при непредставяне в 

определения срок на изискуемите допълнителни документи 

Чл. 25. При сключено споразумение между Колежа и чуждестранни 

висши училища и научни организации, в които е присъдена 

съответната степен, процедурата по признаването може да се развие и по 

друг ред, определен в споразумението 

 

Настоящите процедури влизат в сила с Решение на Академичния съвет  

 

 


