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Глава първа. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. С настоящите правила се уреждат условията и редът за академично 
признаване на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение 
в чуждестранни висши училища от СА „Д. А. Ценов“. 
 
Чл. 2. Право на академично признаване на придобито висше образование и на 
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища имат български 
граждани, чужденци и лица със статут на бежанци, които са се обучавали в 
образователни или научни институции, създадени и функциониращи по 
законоустановения ред в страната, в която са завършени периодите на обучение 
или е придобито висшето образование. 
 
Чл. 3. При академичното признаване на придобито висше образование и на 
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища не се допуска 
дискриминация на основание на възраст, пол, раса, инвалидност, език, религия, 
политически или други убеждения, национален, етнически или социален произход, 
принадлежност към национално малцинство, имуществено, родословно или друго 
състояние или на основата на каквото и да е обстоятелство, което не е свързано с 
образованието, за което се иска признаване. 
 
 

Глава втора. 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРОЗАВАНИЕ, 

ПРИДОБИТО В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
 
Чл. 4. Академичното признаване на висше образование, придобито в чуждестранни 
висши училища, се извършва с цел достъп до: 
1. по-нататъшно обучение в системата на висшето образование в СА „Д. А. Ценов“; 
2. обучение в образователна и научна степен „доктор“; 
3. продължаващо обучение за повишаване на квалификацията. 
 
Чл. 5. Академичното признаване на висше образование, придобито в чуждестранни 
висши училища, представлява официално писмено потвърждение на стойността 
на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от 
висше училище, признато от компетентен държавен орган за част от системата на 
светското висше образование на съответната държава.  
 
Чл. 6. 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. 7. (1) Лицата, желаещи академично признаване на висше образование, 
придобито в чуждестранни висши училища, подават лично или чрез 
упълномощено от тях лице в Центъра за международна дейност писмено 
заявление по образец, утвърден от ректора на СА „Д. А. Ценов“. 
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи: 
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1. оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен 
документ, издаден от висше училище; 
2. оригинал и копие на приложението към дипломата; 
3. оригинал и копие на европейско дипломно приложение (при наличие на такова); 
4. копие на документ за самоличност; 
5. документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя (при наличие на 
такава); 
6. документ за платена административна такса за извършване на процедура по 
признаване на висше образование, придобито в чуждестранно висше училище. 
(3) Документите по ал. 2, т. 1 и 2 се легализират, превеждат и заверяват 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 легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.  
(4) Документът по ал. 2, т. 5 се придружава с превод на български език. 
 
Чл. 8. Академичното признаване на висше образование, придобито в чуждестранни 
висши училища, се осъществява с решение на Академичния съвет на СА „Д. А. 
Ценов“. 
 
Чл. 9. (1) Решенията на Академичния съвет се подпомагат от седемчленна Комисия 
по академично признаване на висше образование, придобито в чуждестранни 
висши училища. 
(2) Съставът и числеността на Комисията по академично признаване на висше 
образование, придобито в чуждестранни висши училища се определят със заповед 
на ректора на СА „Д. А. Ценов“.  
(3) В състава на Комисията по ал. 2 задължително се включват:  
1. ресорен зам.-ректор – председател; 
2. ръководител на звеното, което ще администрира и извършва подготовката; 
3. ръководител на специалността или програмата, по която ще се извършва 
подготовката; 
4. директор на Центъра за международна дейност; 
5. служител от Центъра за международна дейност; 
6. други членове, предложени от ресорния зам.-ректор. 
(4) Членовете на Комисията по ал. 2 нямат право да разпространяват информация 
и данни, станали им известни при или по повод на участието им в работата й. 
 
Чл. 10. (1) Работата на Комисията по чл. 9, ал. 2 включва: 
1. проверка на академичния статут на висшето училище, издало дипломата за 
висше образование; 
2. проверка на автентичността и верността на дипломата за висше образование; 
3. проверка за наличие на основанията по чл. 11; 
4. оценка на съответствието на данните от дипломата за висше образование с 
държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република 
България; 
5. изготвяне на протокол с предложение за решение за признаване на 
образователно-квалификационна степен на висше образование с професионална 
квалификация, когато тя е посочена в дипломата, за отказ тя да бъде призната, или 
за прекратяване на процедурата. 
(2) Във връзка с изпълнението на дейностите по ал. 1 Комисията по чл. 9, ал. 2: 
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1. отправя искания за допълнителна информация и/или документи към лицето, 
подало заявление за академично признаване на висше образование, което следва 
да ги представи в срок, определен от Комисията, но не по-дълъг от един месец, 
считано от датата на съобщаването; 
2. отправя запитвания за допълнителна информация, проверка на академичния 
статут, автентичността и верността на документите по чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 или към 
висшето училище, издало дипломата за висше образование, или към 
компетентните органи на държавата, в която е придобито висшето образование, 
или към Националния център за информация и документация (НАЦИД); 
3. проверява академичния статут на висшето училище, издало дипломата за висше 
образование, чрез портала на мрежата ЕНИК/НАРИК; 
4. оценява съответствието на данните в документите по чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 с 
държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република 
България. 
5. дава предложение до Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов“ за решение за 
прекратяване на процедурата по признаване на висше образование, придобито в 
чуждестранни висши училища, за признаване или за отказ от признаване. 
(3) При установяване академичния статут на чуждестранните висши училища и 
автентичността на издадените от тях дипломи за висше образование, Комисията 
по чл. 9, ал. 2 може да ползва информационните услуги на НАЦИД. 
 
Чл. 11. Комисията по чл. 9, ал. 2 не допуска до оценяване за съответствие с 
държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република 
България: 
1. представен за признаване документ, който не е диплома или друг аналогичен 
документ за висше образование и не е издаден при условията на чл. 6; 
2. диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от компетентен 
държавен орган на съответната държава по местонахождение на висшето училище 
за част от системата й на светско висше образование, но обучението е проведено в 
структури на територията на друга държава, които не са открити и не 
функционират по законоустановения ред; 
3. документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след 
извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше 
училище.  
 
Чл. 12. (1) При академичното признаване на висше образование, придобито в 
чуждестранни висши училища, Комисията по чл. 9, ал. 2 оценява съответствието на 
данните от дипломата за висше образование с държавните изисквания за 
придобиване на висше образование в Република България. 
(2) При академичното признаване на висше образование, придобито в 
чуждестранни висши училища, Комисията по чл. 9, ал. 2 отчита следните 
показатели: 
1. начин на приемане на студентите; 
2. продължителност на обучението; 
3. общ хорариум на изучаваните учебни дисциплини и/или придобити кредити; 
4. съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които 
осигуряват фундаменталната, специалната и специализиращата подготовка; 
5. съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които 
осигуряват теоретичната и практическата подготовка; 
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6. резултати от обучението като съвкупност от придобитите знания, умения и 
компетентности през периода на обучение; 
7. начин на дипломиране. 
(3) При академичното признаване на висше образование, придобито в 
чуждестранни висши училища, Комисията по чл. 9, ал. 2 приема посочената в 
дипломата за висше образование образователно-квалификационна степен. 
(4) Когато в дипломата за висше образование не се съдържа придобитата 
образователно-квалификационна степен, Комисията по чл. 9, ал. 2 взема решение 
на коя образователно-квалификационна степен съответства придобитото висше 
образование съгласно законодателството на Република България. 
 
Чл. 13. (1) Комисията по чл. 9, ал. 2 разглежда подаденото заявление за признаване 
на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, в срок до един 
месец, считано от датата на представяне на всички документи по чл. 7, ал. 1 и 2. 
Срокът може да се удължи еднократно с времето, необходимо за получаване на 
отговор на запитването за допълнителна информация от висшето училище, издало 
дипломата за висше образование, от компетентните органи на държавата, в която 
е придобито висшето образование, или от НАЦИД. 
(2) Комисията по чл. 9, ал. 2 приема предложението по чл. 10, ал. 2, т. 5 с обикновено 
мнозинство. 
(3) Заседанията на Комисията по чл. 9, ал. 2 се провеждат при присъствие на не по-
малко от половината от членовете й. 
(4) При отсъствие на председателя, заседанията на Комисията по чл. 9, ал. 2 се 
водят от един от членовете й, когото председателят писмено е определил преди 
заседанието. 
(5) За заседанията на Комисията по чл. 9, ал. 2 се изготвя протокол. В протокола се 
включват приетите предложения за решения за прекратяване на процедурата по 
признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, за 
признаване или за отказ от признаване. 
 
Чл. 14. Решението, с което Академичният съвет признава висше образование, 
придобито в чуждестранни висши училища, е валидно само за продължаване на 
обучението в СА „Д. А. Ценов“ и не осигурява права, които могат да бъдат 
използвани в отношенията с трети страни.  
 
Чл. 15. (1) Академично признаване на висше образование, придобито в 
чуждестранни висши училища, се отказва, когато се установят съществени 
различия между данните от дипломата за висше образование и държавните 
изисквания за придобиване на висше образование в Република България. 
(2) Отказът за признаване на висше образование по ал. 1 се мотивира, като в него 
може да се включат препоръки за възможните мерки, които лицето да предприеме, 
за да получи признаване на по-късен етап, включително полагане на 
допълнителни изпити. 
(3) Отказът за признаване на висше образование по ал. 1 подлежи на оспорване по 
реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 
Чл. 16. Процедурата по признаване на висше образование, придобито в 
чуждестранни висши училища, се прекратява: 
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1. когато е налице писмено искане на заявителя или на упълномощеното от него 
лице; 
2. при непредставяне в определения срок на изискуемите по чл. 7, ал. 1 и 2 
документи. 
 
Чл. 17. (1) След приключване на процедурата по признаване на висше образование, 
придобито в чуждестранни висши училища, на всеки заявител се изпраща 
уведомително писмо с решението на Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов“. 
(2) В 30-дневен срок от датата на решението на Академичния съвет на СА „Д. А. 
Ценов“, Центърът за международна дейност изпраща в НАЦИД на хартиен и 
електронен носител информация по образец, утвърден от изпълнителния 
директор на НАЦИД. 
 
Чл. 18. (1) Центърът за международна дейност води регистър и архив на всички 
постъпили заявления за признаване на висше образование, придобито в 
чуждестранни висши училища, с пълна информация за заявителите. 
(2) Центърът за международна дейност води регистър и архив на всички 
изпратени до заявителите уведомителни писма по процедури за признаване на 
висше образование, придобито в чуждестранни висши училища. 
 
 

Глава трета. 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ НА ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ, 

ЗАВЪРШЕНИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
 
Чл. 19. Академичното признаване на периоди на обучение представлява 
установяване на съответствието на част от програма за висше образование, която 
е била оценена и документирана от чуждестранно висше училище, с програмата на 
СА „Д. А. Ценов“. 
 
Чл. 20. 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. 21. (1) Лицата, желаещи академично признаване на завършени периоди на 
обучение в чуждестранни висши училища, подават лично или чрез упълномощено 
от тях лице в Центъра за международна дейност писмено заявление по образец, 
утвърден от ректора на СА „Д. А. Ценов“. 
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи: 
1. оригинал на академична справка за завършен период на обучение или на друг 
аналогичен документ, издаден от висше училище, съдържащ информация за 
хорариума, придобитите кредити и оценките по отделни дисциплини; 
2. копие на документ за самоличност; 
3. документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя (при наличие на 
такава); 
4. документ за платена административна такса за извършване на процедура по 
признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища; 
5. учебни програми по изучавани дисциплини. 
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(3) Документът по ал. 2, т. 1 се легализира, превежда и заверява в съответствие с 
разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в 
която е издаден, а при липса на такива разпоредби – по общия ред за 
легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.  
(4) Документът по ал. 2, т. 3 се придружава с превод на български език. 
 
Чл. 22. (1) Студентите на СА „Д. А. Ценов“, желаещи академичното признаване на 
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища по договори за 
академична мобилност, подават лично или чрез упълномощено от тях лице в 
Центъра за международна дейност академична справка за завършен период на 
обучение или на друг аналогичен документ, издаден от висшето училище-
партньор, съдържащ информация за хорариума, придобитите кредити и оценките 
по отделни дисциплини.  
(2) Академичната справка по ал. 1 може да бъде получена и по служебен път от 
висшето училище-партньор, което я е издало. 
 
Чл. 23. (1) Академичното признаване на завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища се осъществява от Комисия по академично 
признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. 
(2) При случаите на изходяща студентска мобилност с цел обучение или практика 
по програма „Еразъм+“, Комисията по ал. 1 включва катедрен Еразъм+ 
координатор, ръководител на катедра и декан на факултет, в който се извършва 
обучението на студента. Решенията на Комисията по ал. 1 се утвърждават от 
институционалния Еразъм+ координатор на СА „Д. А. Ценов“. Условията и редът за 
академично признаване на проведена изходяща студентска мобилност се 
регламентират в Процедура за академично признаване на изходяща студентска 
мобилност по програма „Еразъм+“.  
(3) Във всички останали случаи, съставът и числеността на Комисията по ал. 1 се 
определят със заповед на ректора на СА „Д. А. Ценов“. Решенията на Комисията по 
ал. 1 за признаване или отказ за признаване се утвърждават от ресорен зам.-ректор. 
 
Чл. 24. (1) Академичното признаване на завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища се отказва, когато се установят съществени 
различия от установените изисквания за придобиване на висше образование в СА 
„Д. А. Ценов“. 
(2) Отказът за признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни 
висши училища по ал. 1 се мотивира, като в него може да се включат препоръки за 
възможните мерки, които лицето да предприеме, за да получи признаване на по-
късен етап, включително полагане на допълнителни изпити. 
 
Чл. 25. След приключване на процедурата по признаване на завършени периоди на 
обучение в чуждестранни висши училища, на всеки заявител се изпраща 
уведомително писмо. 
 
Чл. 26. (1) Центърът за международна дейност води регистър и архив на всички 
постъпили заявления за признаване на завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища с пълна информация за заявителите. 
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(2) Центърът за международна дейност води регистър и архив на всички 
изпратени до заявителите уведомителни писма по процедури за признаване на 
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. 
 
 

Глава четвърта. 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ ЗА АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ НА ВИСШЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И НА ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ, ЗАВЪРШЕНИ В ЧУЖДЕСТРАННИ 
ВИСШИ УЧИЛИЩА 

 
Чл. 27. (1) Размерът на административните такси за признаване на висше 
образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 
се определят с решение на Академичен съвет. 
(2) Размерът на административните такси по ал. 1 се определя в съответствие с 
Ценоразписа на информационните услуги и продукти, предоставяни от НАЦИД. 
 
Чл. 28. От административни такси за признаване на завършени периоди на 
обучение в чуждестранни висши училища се освобождават: 
1. лица, участващи в програми за изходяща международна академична мобилност; 
2. лица, участващи в изходяща академична мобилност по споразумения за 
сътрудничество с чуждестранни висши училища; 
3. лица, участващи в програми за обучение с цел издаване на двойни дипломи по 
споразумения за сътрудничество с чуждестранни висши училища;  
4. други случаи, определени с решение на Академичен съвет. 
 
 

Преходни и заключителни разпоредби 
 
§ 1. Настоящите правила са приети с Решение № 1, т. 7 на АС от 14.09.2016 г. и 
влизат в сила от датата на тяхното приемане. 
 
§ 2. Внасянето на изменения и допълнения в настоящите правила се извършва по 
реда на тяхното приемане. 
 
 

 

 

 

 

 

 


