
 

 

Издание 2/22.02.2022 г.                                       В сила от 01.03.2022 г.                                                       Стр. 1 от 4 

Документът е собственост на НБУ! Принтирани и електронни копия, извън посочените в таблицата за 

контролирани екземпляри на този документ, са неконтролирани. При съмнение, преди ползване, провери за 

актуалност на версията в Списъка на вътрешните нормативни актове на НБУ. 

 

 

 
 

 

 

Приложение 2 към Наредба за студентите в НБУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЗНАВАНЕ ОТ НБУ 

НА ПРИДОБИТА В ЧУЖБИНА  

СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   



 Процедура за признаване от НБУ 

на придобита в чужбина степен на висше образование 
  

Приложение 2 към Наредба за студентите в НБУ 

 

Издание 2/22.02.2022 г.                                       В сила от 01.03.2022 г.                                                       Стр. 2 от 4 

Документът е собственост на НБУ! Принтирани и електронни копия, извън посочените в таблицата за 

контролирани екземпляри на този документ, са неконтролирани. При съмнение, преди ползване, провери за 

актуалност на версията в Списъка на вътрешните нормативни актове на НБУ. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА  

 

 

 

ПРИЕМАНЕ/УТВЪРЖДАВАНЕ 

 

Приел/Утвърдил (име, длъжност) Подпис Дата 

Академичен съвет На Ректора на НБУ: 

 

                 _____(п)_____ 

 

 

22.02.2022 г. 

Съгласувал: Комисия/име, длъжност Подпис Дата 

Комисия по наредбите На Председателя на 

Комисията по 

наредбите: 

 

                 _____(п)_____ 

 

 

03.02.2022 г. 

Изготвил: екип/ име, длъжност Подпис Дата 

гл. ас. д-р Владимир Димитров – зам. ректор по 

учебната дейност (Председател) 

гл. ас. д-р Димитър Трендафилов – зам. ректор по 

международната дейност 

Елеонора Александрова – Директор на ЦСА 

Специалrсти от Международен отдел 

На Председателя на 

екипа: 

 

                 _____(п)_____ 

 

 

 

23.07.2021 г. 

 

 

КОНТРОЛ НА ИЗДАНИЯТА 

 

№ Дата на 

издание 

Дата на влизане 

в сила 

Кратко описание Засегнати 

страни 

1 25.09.2018 г 29.09.2018 г. Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Академичния съвет от 

25.09.2018 г. 

Всички 

звена и 

работещи в 

НБУ 

2 22.02.2022 г. 01.03.2022 г. Виж Приложение към Протокол от 

заседание на Академичния съвет от 

22.02.2022 г. 

Всички 

звена и 

работещи в 

НБУ 

 

 

КОНТРОЛИРАНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ  

 

№ Място на съхранение Вид на носителя   

(хартиен/електронен) 

1 Система Еventis електронен 

2 Правен отдел подписан хартиен оригинал 

3 Интернет страница на НБУ електронен  
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1. НБУ признава придобита в чужбина степен на висше образование - в чуждестранни висши 

училища, признати по законодателството на съответната държава, в съответствие с държавните 

изисквания, на основание чл. 32, ал. 1, т. 11, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 13 ЗВО. 

2. Признаването от НБУ на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на 

образованието в НБУ се извършва от комисия, в състав: Председател – Заместник-ректора по 

международната дейност в НБУ и членове: Декана на ФБО, Декана на БФ, Декана на МФ, Декана 

на ФДЕНО, Юрисконсулт на НБУ, Директора на отдел „Международна дейност“ и Секретар. 

Ректорът на НБУ взема решение за признаване или отказ на образование, придобито в чужбина въз 

основа на предоставен доклад от заседанието на комисията. 

3. Студентите, които притежават диплома за придобита в чужбина степен на висше образование, 

представят необходимите документи за кандидатстване: 

3.1.   Заявление за признаване; 

3.2.   Декларация; 

3.3. Легализирано копие на дипломата за висше образование, издаден от образователната 

институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше 

образование на съответната държава; 

3.4. Легализирано копие на приложението към дипломата; 

3.5. Копие на документ за самоличност; 

3.6. Документ, удостоверяващ промяна в имената на заявителя, ако е налице такава промяна; 

3.7. Други документи, които заявителят счита, че имат значение за исканото признаване (оригинал 

на европейско дипломно приложение, ако притежават такова и др.). 

4. Документите по т. 3.3 и т. 3.4 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. Преводите на легализираните документи следва да имат консулска заверка на 

Министерството на външните работи на Република България. 

5. Документите по т. 3. се подават в отдел „Международна дейност“. 

6. Отдел „Международна дейност“ извършва необходимите проверки за установяване 

автентичността на всички документи за придобита в чужбина степен на висше образование. 

7. При непредоставяне на липсващи документи по т.3 в срок от тридесет календарни дни от датата 

на подаване, процедурата по признаване се прекратява. 

8. Комисията по т. 2 стига до следните възможни заключения: 

8.1. Дипломата е валидна и придобитата образователна степен е еквивалентна на съответната 

образователна степен според българското законодателство – за дипломи от легитимни висши 

училища, където придобитата степен е изрично посочена като „Бакалавър“ или „Магистър“ и/или 

курсът на обучение е осем семестъра за бакалавърска степен и минимум 2 семестъра за магистърска 

степен. (Схемите на образователните цикли при кандидатстване за докторска степен могат да бъдат 

4 + 1 години или 3 + 2 години.) В този случай документите на кандидат-студента директно 

преминават към следващата стъпка по процедурата за прием според Наредбата за студентите на 

НБУ. 

8.2. Ако дипломата не е автентична или е издадена от нелегитимно висше училище, документите се 

определят като невалидни и не се разглеждат от Комисията. В този случай кандидатстването се 

прекратява. 

8.3. Дипломата е валидна, но придобитата образователна степен не е директно еквивалентна на 

съответната образователна степен според българското законодателство – за дипломи от легитимни 
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висши училища, където придобитата степен не е изрично посочена като „Бакалавър“ или 

„Магистър“ и/или курсът на обучение е под осем семестъра за бакалавърска степен и под 2 

семестъра за магистърска степен. В този случай комисията предлага академично признаване на 

документите, удостоверяващи придобитата степен. Академичното признаване изисква сравняване 

на документите със съдържанието на сходна програма в НБУ за съответната степен по отношение 

на академичния хорариум и взетите курсове, което се извършва по предложение на Програмния 

консултант на съответната програма в НБУ. 

Възможни са следните становища: 

а) Придобитата степен съответства на образователна степен според българското законодателство по 

същество, въпреки, че формално не е обозначена като „Бакалавър“ или „Магистър“ или е с по-кратка 

продължителност по учебен план. Документите на кандидат-студента директно преминават към 

следващата стъпка по процедурата за прием към Наредбата за студентите в НБУ.  

б) Придобитата степен съответства частично на образователна степен според българското 

законодателство и е необходимо да бъдат положени допълнителни изпити (до 30 кредита) или да 

бъде осъществено допълнително обучение (над 30 кредита). Кандидат-студентът се насочва към 

съществуващите процедури в НБУ за признаване на период на обучение и доучване за 

бакалавърска/магистърска степен. 

в) Придобитата степен не съответства на образователна степен според българското законодателство. 

В този случай кандидат-студентът не може да кандидатства за придобиване на по-висока 

образователна степен. 


