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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИДОБИТО В 

ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, С ЦЕЛ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

ВЪВ ВТУ 

(загл. изм. – Решение на АС № 6/19.06.2017 г.) 

 
Приета с Решение на АС № 1/26.01.2015 г., изм. с Решение № 6/19.06.2017 г., изм. с Решение № 

11/20.11.2017 г. 

 

Настоящата процедура е разработена на основание чл. 7, ал. 2 от Наредбата за 

държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди 

на обучение в чуждестранни висши училище. Кандидатът за признаване на диплома за висше 

образование, придобито в чуждестранно висше училище, представя във ВТУ: 

1. Оригинал и копие 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. 

2. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на 

европейско дипломно приложение, ако притежава такова.  

3. (изм. – Решение на АС № 6/19.06.2017 г.) Копие на документ за самоличност и 

документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава.  

4. (изм. – Решение на АС № 6/19.06.2017 г., изм. – Решение на АС № 11/20.11.2017 г.) 

Документите по т. 1 и 2, издадени от висшите училища извън страните – членки на 

Европейския съюз, и страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се 

до висшето образование в европейския регион (ДВ, бр. 51 от 2000 г.), трябва да отговарят на 

изискванията на съответните разпоредби на двустранни международни договори, по които 

Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискванията за 

легализация на чуждестранните публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), а при липса на такива 

разпоредби – да са преминали процедура по общия ред за легализациите, преводите и заверките 

на документи и други книжа. 

5. (изм. – Решение на АС № 11/20.11.2017 г.) Документите по т. 1 и 2, с изключение на 

европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните – членки на 

Европейския съюз, и в страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се 

до висшето образование в европейския регион, трябва да бъдат придружени с превод на 

български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за 

легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление 

№ 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 

г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.). Документът, 

удостоверяващ промяната в имената на заявителя, представен на чужд език трябва да бъде 

придружен с превод на български език.  

6. Кандидатът заплаща сумата от 174 лв. (определена с решение на АС от 25.03.2014 г.) 

за процедурата по признаване на дипломата. 

7. Кандидатът попълва комплект документи – заявление (Приложение 1) и декларация 

(Приложение 2), които му се изпращат по електронна поща. Попълнени и подписани 

собственоръчно на всяка страница се представят при служителя във ВТУ, заедно с копие и 

оригинал на дипломата за висше образование. 
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Заключителни разпоредби 

§ 1. Настоящата процедура е приета на заседание на Академичния съвет на 26 януари 2015 г. 

(Решения № 1).  

§ 2. Изменения и допълнения в процедурата се правят по реда на приемането й. 

 

       

 

РЕКТОР:  (п)  

      (проф. д-р  Христо БОНДЖОЛОВ) 
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REGULATION FOR RECOGNITION OF HIGHER EDUCATION COMPLETED AT 

INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION ABROAD IN ORDER TO CONTINUE ONE’S 

STUDIES AT THE UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 

(title changed by Academic Council Resolution № 6/19.06.2017) 

 
Adopted by Academic Council Resolution № 1/26.01.2015, changed by Academic Council Resolution № 

6/19.06.2017, changed by Academic Council Resolution № 11/20.11.2017. 

 

The present regulation has been worked out in accordance with Art. 7, Par. 2 of the Ordinance 

on the state requirements for recognition of higher education and periods of study completed at 

institutions of higher education abroad. The applicant, seeking recognition of a diploma for higher 

education completed at an institution of higher education abroad, should submit to the University of 

Veliko Tarnovo the following documents: 

1. The original and a copy of the higher education diploma, or another equivalent document, 

issued by an educational institution, recognized by a competent state body as part of the secular higher 

education system of the respective country;  

2. The original and a copy of the diploma enclosure as well as the original and a copy of the 

European Diploma Supplement, if available;  

3. (changed by Academic Council Resolution № 6/19.06.2017) A copy of an ID document and 

a document attesting the change in the applicant’s names, if any;  

4. (changed by Academic Council Resolution № 6/19.06.2017, changed by Academic Council 

Resolution № 11/20.11.2017) The documents under 1 and 2 above issued by higher education 

institutions outside the EU member states and the parties to the Convention on the Recognition of 

Qualifications Concerning Higher Education in the European Region (State Gazette issue 51/2000) 

should meet the requirements of the respective regulations of bilateral international agreements, of 

which the Republic of Bulgaria is a party, or of the Convention Abolishing the Requirement of 

Legalization for Foreign Public Documents (State Gazette issue 45/2001). In cases when no such 

regulations are available, the documents should have undergone a procedure following the general 

order for legalization, translation and certification of documents and other papers.    

5. (changed by Academic Council Resolution № 11/20.11.2017) The documents under 1 and 2 

above, with the exception of the European Diploma Supplement, issued by institutions of higher 

education in the EU member states, and in the parties to the Convention on the Recognition of 

Qualifications Concerning Higher Education in the European Region, should be translated into 

Bulgarian by a translator working in accordance with Chapter Three of the Regulations on 

Legalization, Certification and Translation of Documents and Other Papers, adopted by Ordinance    

№ 184 of the Council of Ministers in 1958 г. (promulgated in State Gazette issue 73/1958, amended in 

issue 10/1964 г., issue 77/1976, issue 96/1982 г., issue 77/1983 г. and issue 103/1990). The document, 

attesting the change of names of the applicant, submitted in a foreign language, should be translated in 

Bulgarian.  

6. The applicant pays 174 BGN (Academic Council Resolution dated 25.03.2014) for diploma 

recognition following the present regulation.  

7. The applicant fills in the following documents: an application form (Appendix 1) and a 

declaration (Appendix 2), sent to the applicant by email. The documents, filled in and signed on every 

page, should be submitted to the respective University of Veliko Tarnovo official, together with the 

original and a copy of the higher education diploma.  
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Concluding regulations  

§ 1. The present regulation was adopted by Academic Councilon Resolution № 1/26.01.2015. 

§ 2. Amendments to the regulation can be made following the order of its adoption.  

       

Rector:  (sgd.)  

          (Prof. Hristo Bondzholov, PhD) 

http://www.uni-vt.bg/eng/staffinfo.aspx?u=162&zid=1&ppage=49
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ДО РЕКТОРА НА  

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

TO THE RECTOR OF 

ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO  

 

З А Я В Л Е Н И Е* 

A P P L I C A T I O N  F O R M  

 

 Първоначално   Към заявление с уникален номер 

 Initial    To an application form with unique number 

 

ЛИЧНИ ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ 

Applicant’s personal data 

 

 

ИМЕ ПРЕЗИМЕ: 

Name Surname: 

 

ФАМИЛИЯ: ГРАЖДАНСТВО: 

Family name: Nationality: 

 

ДАТА И МЯСТО ЕГН (личен или иден- 

НА РАЖДАНЕ: тификационен номер) 

Date and place of birth Personal ID number 

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТ: 

Correspondence address 

 

 

 

 

 

 

 

 Съгласен/а съм да получавам информация и уведомления на посочената ел. поща. 

 I hereby agree to receive information and notifications on the above email. 

  В качеството си на заявител декларирам, че документите и данните, посочени в заявлението 

за признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище, са 

истински и автентични. Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от 

Наказателния кодекс за декларирането на неверни данни. 

 In my capacity of applicant I hereby declare that the documents and data in the application form for 

recognition of higher education completed in a higher educational institution abroad are true and 

authentic. I am aware of the criminal liability under Art. 313 of the Criminal Code for declaring 

false data. 

  

  

  

ПК, гр./с. (postal code, city): 

 

ул./ж.к. /бл.,вх.,ет.,ап.(str., quarter, bl., entr., floor, ap.): 

 

държава (state): 

 

тел., ел. поща (phone, email): 
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ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ 

Proxy’s personal data 

(Попълва се само когато подателят и заявителят са различни лица) 

(Should be filled in only if different from the applicant) 

 

ИМЕ ПРЕЗИМЕ: 

Name Surname: 

 

ФАМИЛИЯ: ЕГН (личен или иден- 

Family name: тификационен номер) 

 Personal ID number 

 

Представител на фирма: 

Company representative: 

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТ: 

Correspondence address 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В качеството си на пълномощник декларирам, че заявлението за признаване на придобито 

висше образование в чуждестранно висше училище и документите към него са ми 

предоставени от заявителя. Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 

от Наказателния кодекс за декларирането на неверни данни. 

In my capacity of proxy I hereby declare that the application form for recognition of higher 

education completed in a higher educational institution abroad and the documents enclosed to it 

have been delivered to me by the applicant. I am aware of the criminal liability under Art. 313 of 

the Criminal Code for declaring false data. 

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ ПО ДИПЛОМА 

Personal data by diploma 

 

ИМЕ ПРЕЗИМЕ: 

Name Surname: 

 

ФАМИЛИЯ: 

Family name: 

 

 Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат ползвани за проверка. 

 I hereby agree my personal data to be used for verification. 

 

  

  

ПК, гр./с. (postal code, city): 

 

ул./ж.к. /бл.,вх.,ет.,ап.(str., quarter, bl., entr., floor, app.): 

 

държава (state): 

 

тел., ел. поща (phone, email): 
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ГОСПОДИН РЕКТОР, 

DEAR RECTOR OF VELIKO TARNOVO UNIVERSITY,  

Mоля да бъдат разгледани документите ми за признаване на висше образование, 

придобито в чуждестранно висше училище. 

 

I submit my documents for recognition of higher education completed in an educational 

institution abroad for your consideration.  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Information on completed education 

 

Наименование на 

чуждестранното висше училище: 

Name of the foreign institution of higher 

education: 

 

Държава: 

State: 

 

Адрес за кореспонденция 

с висшето училище: 

Correspondence address 

of the higher education institution 

 

Място на провеждане  

на образованието: 

Place of education: 

 

Специалност 

Course/Major/Program 

 

Продължителност на образованието по учебен план: 

Length of education as per curriculum: 

 

Начало на Край на 

образованието: образованието: 

Date started: Date completed: 

 

Форма на образованието: 

Type of education 

 

 

 

ПК, гр./с. (postal code, city): 

 

ул. №  (str., N ) 

ел. поща (email): 

 

 

държава/state                               град/city 

 

 

 

месец/month: 

година/year: 

месец/month: 

година/year: 

Редовно/full time, задочно/part time, дистанционно/distance learning, 

друго/other 
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Придобити образователни  

кредити (за целия курс): 

Academic credits gained  

(for the whole course): 

 

Начин на дипломиране: 

Type of graduation: 

 

Придобита образователно- 

квалификационна степен:  

Degree of educational qualification: 

 

 

 

Придобита професионална  

квалификация: 

Professional qualification: 

 

 

ЦЕЛ НА ПРИЗНАВАНЕТО 

Recognition purpose 

 

Продължаване на образованието  

Continuation of education 

 

 магистърска програма, факултет ……………………………….. 

 master’s program, faculty ……………………..………………………………… 

 

 докторска програма, факултет ………………………………… 

 doctoral program, faculty ………………………........................……………… 

 

 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ 

DOCUMENTS ENCLOSED 

 

N Описание на документите 

Description of documents 

Оригинал 

Original 

Копие 

Copy 

Превод 

Translation 

1.  Оригинал и копие на диплома за завършено средно 

образование 

Original and a copy of the diploma for completed 

secondary education  

   

 

Защита на дипломна работа / thesis defence:   

Държавни изпити / state exams:   

Друго / other:  

 

 

 

 

 

(изписва се на езика на оригинала и на български език 

/in the language of the original and in Bulgarian) 

 

 

 

 

(изписва се на езика на оригинала и на български език 

/in the language of the original and in Bulgarian) 
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2.  Оригинал и копие на диплома за завършена 

предходна образователно-квалификационна степен, 

придобита в Република България, или 

удостоверение за призната предходна 

образователно-квалификационна степен на 

придобито висше образование в чужбина, ако 

заявителят притежава такива  

Original and copy of a previous degree of educational 

qualification acquired in the Republic of Bulgaria or 

certificate for previous degree of educational 

qualification acquired abroad and recognized in 

Bulgaria, if applicable 

   

3.  Оригинал и копиe 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 

Original and a copy of the higher education diploma or 

another equivalent document issued by an educational 

institution accredited by a competent state authority as 

part of the secular higher education system of the 

respective country 

   

4.  Оригинал и копиe на приложението към дипломата 

Original and a copy of diploma enclosure 

   

5.  Оригинал и копие от европейско дипломно 

приложение (ако заявителят притежава такова)/ 

Original and a copy of the European Diploma 

Supplement, if applicable 

   

6.  Копие на документ за самоличност 

A copy of ID document 

   

7.  Документ за платена държавна такса за извършване 

на процедурата по признаване 

A document for paid state fee for the recognition 

procedure 

   

8.  Оригинал и копие на пълномощно, в случаите 

когато заявлението се подава от пълномощник по 

реда на чл.18 от Административнопроцесуалния 

кодекс  

Original and a copy of the power of attorney in case 

the application is submitted by a proxy under Art. 18 of 

the Administrative Procedure Code 

   

9.  Документ, доказващ промяната в имената на 

заявителя, ако е налице такава промяна 
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A document attesting the change in the applicant’s 

names, if applicable 

10.  Други документи (посочете)/ 

Other documents (Please, specify) 

   

 10.1.    

 10.2.    

 10.3.    

 

 

Декларирам, че съм съгласен/а личните ми данни да бъдат обработвани за осъществяване на 

функциите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, НАЦИД и 

изпълнителния директор на НАЦИД. 

I hereby declare that I agree my personal data to be processed in order to perform the functions of St. 

Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, NACID and NACID executive.  

 

ДАТА:        ПОДПИС: 

Date:         Signature: 

 

 

 

Приел документите: 

Documents accepted by: 

Получил оригиналните документи: 

Original documents received by: 

Дата / Date: 

Подпис / Signature: 

Дата: 

Date: 

Получил удостоверение: 

Certificate received by: 

Дата / Date: 

Подпис / Signature: 

Подпис: 

Signature: 

Получил други документи: 

Other documents received by: 

Дата / Date: 

Подпис / Signature: 
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО 

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 

 

INSTRUCTIONS HOW TO FILL IN THE APPLICATION FORM FOR RECOGNITION OF 

HIGHER EDUCATION COMPLETED IN AN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION 

ABROAD 

 

1. Заявлението се подава по образец, утвърден от ректора. 

1.  The application form pattern is approved by the Rector.     

2. Заявлението се попълва на български или на английски език и се подписва на всяка 

страница. 

 2.   The application form is filled in Bulgarian or English and is signed on every page.  

3. Заявлението се попълва на ръка с печатни букви или електронно и се разпечатва. 

3.  The application form is filled in capitals by hand or filled in electronically and printed     

afterwards. 

4. В случай, че желае да получава кореспонденция и уведомления по електронна поща, 

заявителят отбелязва това в заявлението. В случай, че не желае да получава кореспонденция и 

уведомления по електронна поща, заявителят посочва пълен адрес за кореспонденция на 

територията на Република България. Ако заявителят промени адреса за кореспонденция след 

подаване на заявлението, той е длъжен да уведоми своевременно за тази промяна, като подаде 

ново заявление с посочване на новия адрес. Кореспонденцията и всички уведомления се 

изпращат на последния посочен от заявителя адрес и се считат за връчени. 

4. If the applicant would like to be contacted and notified by email, they mark it in the application 

form. If the applicant would not like to be contacted and notified by email, they provide address within 

the territory of the Republic of Bulgaria for further correspondence. If the applicant changes the 

address after submitting the application form, they have to inform duly about the change by filling in a 

new application form with the new address. The correspondence and all notifications are sent to the 

last address provided by the applicant and are considered delivered.  

5. Към заявлението се прилагат документите, посочени в чл. 8 от Наредбата за 

държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди 

на обучение в чуждестранни висши училища. 

    5.  The applicant encloses to the application form all the documents listed in Article 8 of the 

Regulation for state requirements concerning the recognition of higher education and completed 

periods of education in institutions of higher education abroad.   

6. Дипломата за завършено средно образование, дипломата за завършена предходна 

образователно-квалификационна степен в Република България или удостоверението за призната 

предходна образователно-квалификационна степен на придобито висше образование в 

чужбина, дипломата за висше образование или друг аналогичен документ, издаден от 

съответната образователна институция, приложението към дипломата и европейското 

дипломно приложение, ако е налице такова, се подават в оригинал. 

6. The original of the following documents has to be submitted: secondary education diploma, 

diploma for completed preceding degree of educational qualification in the Republic of Bulgaria or 

certificate for the recognition of preceding degree of educational qualification of higher education 

completed abroad, higher education diploma or an equivalent document issued by the respective 

educational institution, the enclosure to the diploma, and the European Diploma Supplement, if 

available.         
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7. (изм. – Решение на АС № 11/20.11.2017 г.)  Документите, които са на чужд език, се 

легализират 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 и заверките на документи и други книжа. Документите се 

превеждат на български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от 

Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.  

7. (changed by Academic Council Resolution №11/20.11.2017) Documents issued in a foreign 

language should be legalized and certified in accordance with the provisions of the international 

agreements between the Republic of Bulgaria and the country where the documents have been issued. 

In cases when such provisions are not available, the general order for legalization and certification of 

documents and other papers should be considered. The documents should be translated into Bulgarian 

by a translator working in accordance with Chapter Three of the Regulations on Legalization, 

Certification and Translation of Documents and Other Papers. 

8. В графа „Приложени документи” на заявлението заявителят отбелязва за всеки документ 

дали е налице превод съгласно изискванията на Наредбата за държавните изисквания за 

признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни 

висши училища и какъв брой документи прилага. 

  8.  In the Documents Enclosed section of the application form the applicant marks for every 

document whether translation is available in accordance with the Regulation for state requirements 

concerning the recognition of higher education and completed periods of education in institutions of 

higher education abroad and the number of enclosed documents.    
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Приложение 2 

 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 

”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

5003, Велико Търново  

ул. Теодосий Търновски 2 

 

 ST. CYRIL AND ST. METHODIUS 

UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 

5003 Veliko Tarnovo , Bulgaria 

2, T. Tarnovski Str. 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

D E C L A R A T I O N 

 

Долуподписаният, ........................................................................................................................ 

I the undersigned,  

 

ЕГН ...........................................................  

PIN  

постоянен адрес: ............................................................................................................................ 

permanent address:  

 

документ за самоличност л.к. № ……………………………, изд. на от МВР 

……………………………. 

ID document №             issued on by the Ministry of Foreign Affairs  

 

Декларирам, че в качеството ми на подал заявление за признаване на дипломата ми за висше 

образование от чуждестранно висше училище, документите и данните, посочени и 

предоставени от мен, са истински и автентични.  

In my capacity of applicant I hereby declare that the documents and data in the application form for 

recognition of higher education completed in a higher education institution abroad are true and 

authentic.  

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни обстоятелства.  

I am aware of the criminal liability under Art. 313 of the Criminal Code for declaring false data.  

 

 

 

 

Дата на деклариране: ……...........................  Декларатор: ……........................... 

Date:         Applicant:  

 

 


