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ИНСТРУКЦИЯ № 7 

за признаване на висше образование и завършени периоди на 
обучение в чуждестранни висши училища 

Раздел I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. С Инструкцията се регламентират редът и организацията на 
процедурата за признаване на висше образование и завършени периоди на 
обучение в чуждестранни висши училища във ВСУ „Черноризец Храбър” на 
основание Закона за висше образование и Наредбата за държавните 
изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени 
периоди на обучение в чуждестранни висши училища. 
Чл. 2. Висше образование, придобито в чуждестранно висше училище, се 
удостоверява с диплома или с друг аналогичен документ, издаден от 
образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част 
от системата на светското висше образование на съответната държава. 
Чл. 3. Периодът на обучение като част от програма за висше образование, 
завършен в чуждестранно висше учили-ще, признато от компетентен 
държавен орган за част от системата на светското висше образование на 
съответната държава, се удостоверява с академична справка или друг 
аналогичен документ. 
 

Раздел II 
СЪСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА 

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ 

ВИСШИ УЧИЛИЩА КЪМ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 
 
Чл. 4. Със заповед на Ректора се назначава Комисия за признаване на 
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища, наричана по-нататък Комисията. 
Комисията е в състав от:  председател, членове, секретар и експертен екип от 
специалисти за отделните професионални направления, които се произнасят 
по компетентност. 
Чл. 5. Отм. 

Чл. 6. Експертните екипи от съответното професионално направление 
изготвят писмени становища за признаване или за отказ от признаване на 
дипломи и други документи за предходно образование, издадени от 
чуждестранни висши училища. 
Чл. 7. Експертните екипи от съответното професионално направление 
участват в заседания на Комисията без право на глас. 
Чл. 8. (1) Комисията разглежда представените дипломи за висше образование 
и други документи, свързани с признаването на придобито висше 
образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 
училища, след извършена проверка от длъжностно лице относно статута на 
висшето училище и автентичността на дипломата. 
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(2) Комисията има следните функции: 
1. анализира представените дипломи за висше образова-ние и други 
документи, свързани с признаването на придобито висше образование и 
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища; 
2 изисква допълнителна информация и/или документи за лицето, направило 
искането, което следва да ги представи в срок, определен от Комисията, но не 
по-дълъг от два месеца, считано от датата на съобщаването; 
3. отправя искане за допълнителна информация към висшето училище, 
издало документа. 
Чл. 9. При признаването на висше образование, придобито в чуждестранни 
висши училища, се отчитат показатели, регламентирани в Наредбата за 
държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и 
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. 
Чл. 10. (1) Комисията заседава и приема решения с обикновено мнозинство. 
(2)  Заседанията на Комисията се провеждат, ако присъстват не по-
малко от половината от членовете. 
(3) При отсъствието на председателя заседанията на Комисията се 
водят от един от членовете, когото председателят писмено е определил преди 
заседанието.   
Чл. 11. Заседанията на Комисията се протоколират и подписват от 
председателя и секретаря.   
Чл. 12. Решенията на Комисията относно признаване, прекратяване на 
процедурата по признаване или отказа от признаване на висше образование, 
придобито в чуждестранни висши училища, се утвърждават от Академичния 
съвет на ВСУ „Черноризец Храбър”. 
 

Раздел III 
ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЗНАВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРИДОБИТО В ЧУЖДЕСТРАНННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
 
Чл. 13. Процедурата по признаване на висше образование, придобито в 
чуждестранни висши училища, се извършва с цел достъп до по-нататъшно 
обучение във ВСУ „Черноризец Храбър”. 
Чл. 14. Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни 
висши училища, е официално писмено потвърждение на стойността на 
дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден 
от образователната институция, призната от компетентен държавен орган за 
част от системата на светското висше образование на съответната държава. 
Чл. 15. (1) Лицата, желаещи признаване на висше образование, подават 
лично или чрез упълномощено лице, или по електронен път писмено 
заявление в Центъра за кандидатстудентски прием към ВСУ „Черноризец 
Храбър”, утвърдено по образец, към което представят следните документи:  
1. оригинал и нотариално заверено копие на дипломата за висше образование 
или на друг аналогичен документ, издаден от образователната институция, 
призната от компетентен орган за част от системата на светското висше 
образование на съответната държава; 
2. оригинал и нотариално заверено копие на приложението към дипломата; 
3. оригинал и нотариално заверено копие на Европейското дипломно 
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приложение, ако има такова; 
4. документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице 
такава; 
5. други документи, които според заявителя имат значение за исканото 
признаване. 
(2) Документите по т. 1 и т. 2 се превеждат, легализират и заверяват в 
съответствие с разпоредбите на международните договори на Република 
България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби 
документите се легализират по общия ред за легализациите, преводите и 
заверките на документи и други книжа. 
(3) Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, 
представен на чужд език, трябва да бъде придружен с официален превод на 
български език. 
(4) В случай че документите се подават по електронен път, към заявлението 
се прилагат сканирани копия на изискваните документи, подписани с 
универсален електронен подпис. Заявителят е длъжен в срок от 30 дни от 
подаването им да изпрати в Центъра за кандидатстудентски прием оригинала 
на документите по ал. 1. Ако до 30-ия ден документите не са предоставени, 
заявлението се счита за оттеглено и процедурата се прекратява. 
(5) След представянето на всички документи лицето получава входящ номер 
на заявлението. 
Чл. 16. (1) Признаването на висше образование включва: 
1. Проверка съгласно чл. 8 (1) на статута на висшето училище, издало 
дипломата за висше образование. 
2. Проверка съгласно чл. 8 (1) на автентичността на дипломата за висше 
образование, придобито в чужбина, и оценяване на съответствието на 
данните в нея с държавните изисквания за придобиване на висше 
образование в Република България: 
а) за целта се отправя запитване до съответното висше училище; 
б) за автентичен и окончателен се приема отговорът на хартиен носител от 
съответното висше училище. 
3. Проверка за наличие на основанията на чл. 18; 
4. Взимане на решение за признаване или отказ на правото на кандидата да 
продължи обучението си във ВСУ „Черноризец Храбър” или за прекратяване 
на процедурата. 
Чл. 17. Признаването на висше образование се извършва в съответствие с 
придобитата образователно-квалификационна степен. Ако в представените 
документи не е посочена образователна степен, се взема решениe на коя 
образователно-квалификационна степен съответства придобитото висше 
образование съгласно българското законодателство. 
Чл. 18. Не се допуска оценяване за съответствие с университетските 
изисквания от комисията на ВСУ „Черноризец Храбър” в следните случаи: 
1. представен за признаване документ, който не е диплома или друг 
аналогичен документ за висше образование, издаден от образователната 
институция; 
2. представен за признаване документ, удостоверяващ завършено висше 
образование, за който след извършване на проверка се установи, че не е 
издаден от съответното висше училище. 
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Чл. 19. Процедурата по признаване на придобито висше образование и 
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се 
прекратява освен случаите на чл. 18: 
1. по писмено искане на заявителя или на упълномощено от него лице; 
2. при непредоставяне в определен срок на изискуемите документи по чл. 8, 
ал. 2 т. 2. 

 
Раздел IV 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЗНАВАНЕ НА ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ, 
ЗАВЪРШЕНИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

 
Чл. 20. 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 
ВСУ „Черноризец Храбър”. 
Чл. 21. ВСУ „Черноризец Храбър” организира дейността по признаване на 
периоди на обучение в съответствие с Правилника за устройството и 
дейността на Университета и при спазване на установените изисквания за 
придобиване на висше образование по същата и/или по сродна специалност. 

 
Раздел V 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 22. (1) Признаване на висше образование, придобито в чуждестранни 
висши училища, се отказва, когато се установят съществени различия между 
данните от представените документи и държавните изисквания за 
придобиване на висше образование в чужбина. 
(2) Отказът се мотивира, като в него 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. 23. Признаването на висше образование важи само за продължаване на 
обучението във ВСУ „Черноризец Храбър” и не осигурява права, които могат 
да бъдат ползвани в отношенията с трети страни. 
Чл. 24. ВСУ „Черноризец Храбър” си запазва правото да задържи 
оригиналите на представените документи до приключване на процедурата по 
признаване на висше образование, придобито в чужбина. 
Чл. 25. В 30-дневен срок от датата на вземане на решение на Комисията ВСУ 
„Черноризец Храбър” изпраща в НАЦИД на хартиен и електронен носител 
информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАЦИД. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. Инструкцията е приета на заседание на Академичния съвет с Протокол № 
9 от 04.05.2012 г., изм. и доп. Протокол № 3 от 30.10.2019 г. 
 


