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Раздел І 
Общи положения 

 
Чл. 1. (1) С този правилник се определят условията и реда за признаване от 

страна на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на придобито висше образование и на 
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Правилникът е 
разработен на основание чл. 7 за случаите по чл. 6, т.1 от Наредбата за държавните 
изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди 
на обучение в чуждестранни висши училища. 

(2) Признаването се осъществява в съответствие със Закона за висшето 
образование (ЗВО), Наредбата за държавните изисквания за признаване на 
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни 
висши училища, Правилника за устройството и дейността на ВВМУ и Правилника 
за учебната дейност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 

Чл. 2. Право на признаване 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 е придобито 
висшето образование или са завършени периодите на обучение. 

Чл. 3. (1). 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 образователна 
институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на 
светското висше образование на съответната държава. 

(2) ВВМУ признава висше образование, придобито в чуждестранно висше 
училище, с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето 
образование в ОКС ,,бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. 

Чл. 4. (1) Висшето 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. 

(2) 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. Не се 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. 4, 
ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше 
образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища; 

2. диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от 
компетентен държавен орган на съответната държава по местонахождение на 
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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. 

 
Раздел II 

Комисия по признаване на висше образование, придобито в 
чуждестранни висши училища 

 
Чл. 6. (1) Решение за признаване на висше образование, придобито в 

чуждестранни висши училища, и на завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища взима Академичният съвет на ВВМУ. 

(2) При работата си по ал.1 Академичният съвет се подпомага от изготвено 
предварително становище на комисия с членове, определени със заповед на 
Началника на ВВМУ.  

Съставът на комисията задължително включва:  
1. председател - заместник началника по учебната и научна част (ЗНУНЧ) и  
2. членове: - началника на учебен отдел, декана на факултета и минимум 

едно хабилитирано лице с професионални познания в областта на признаваното 
образование. При необходимост и техническо лице, но без право на глас. 

(3) Решенията на комисията се взимат с обикновено мнозинство. 
Чл. 7. (1) Комисията има следните функции: 
1. разглежда представените дипломи за висше образование и другите 

документи, свързани с признаването им; 
2. изисква допълнителна информация и/или документи от лицето, 

направило искане за признаване на висше образование, 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 от висшето училище, 
издало дипломата за висше образование, или от компетентните органи на 
държавата, в която е придобито висшето образование, или от Националния център 
за информация и документация (НАЦИД); 

4. извършва експертна оценка за съответствието на данните в представените 
документи за висше образование, придобито в чуждестранни висши училища с 
държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република 
България; 

5. дава предложение до АС за решение относно прекратяване на 
процедурата по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни 
висши училища, за признаване или за отказ от признаване, в което може да бъде 
включена препоръка за възможните мерки, които лицето да предприеме, за да 
получи признаване на по-късен етап, включително полагане на допълнителни 
изпити. 
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(2) За заседанията на комисията се изготвя протокол, който се подписва от 
всички членове на комисията. В протокола се включват и приетите предложения 
за решения относно прекратяване на процедурата по признаване, признаването и 
отказа от признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши 
училища. 

Чл. 8. В 30-дневен срок от датата на вземане на решение от АС на ВВМУ в 
НАЦИД се изпраща на хартиен и електронен носител информация по образец, 
утвърден от изпълнителния директор на НАЦИД.  

 
Раздел III 

Ред за признаване на висше образование, придобито в 
чуждестранни висши училища 

 
Чл. 9. (1) Лицата, желаещи признаване на висше образование, подават 

лично или чрез упълномощено лице в деканатите писмено заявление по образец 
(приложение 1), към което представят следните документи: 

1. оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг 
аналогичен документ, издаден от образователна институция; 

2. оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и 
копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова; 

3. копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната 
в имената на заявителя, ако е налице такава; 

4. пълномощно, в случаите когато документите се подават от 
упълномощено лице; 

5. документ за платена административна такса, определена с решение на 
Академичен съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 

(2) (Изм. прот. на АС №93/04.12.2018 г.) Документите по ал. 1, 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 изискването 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. Документите по ал. 1, 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 
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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 по ал. 1, т. 3, 
представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език. 

(3) Оригиналната диплома се връща на заявителя или на упълномощеното 
от него лице след приключване на процедурата по признаване на висше 
образование.  

(4) Оригиналната академична справка не се връща на заявителя. 
(5) (нова, с решение на  АС, №93/04.12.2018) Служителят в деканата, приел 

заявлението с приложените документи по ал.1, слага входящ номер, разписва 
заявлението в полето „приел документите“, съхранява и носи отговорност за 
оригиналите на дипломата и нейното приложение до момента на тяхното връщане 
обратно на титуляря или на неговия пълномощник при приключване на 
процедурата по признаване на образование, придобито в чуждестранно висше 
училище. 

Чл. 10. (1) Признаването на висше образование включва: 
1. проверка на статута на висшето училище, издало документите по чл. 9, 

ал. 1, т.1 и 2; 
2. проверка на автентичността на документите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2 и 

оценяване съответствието на данните от тях с държавните изисквания за 
придобиване на висше образование в Република България; 

3. проверка за наличие на основания по чл. 5 от този правилник. При 
наличие на обстоятелства по чл. 5 се уведомява писмено заявителя или 
упълномощеното от него лице, за недопускане до оценяване; 

4. вземане на решение за признаване на образователно-квалификационна 
степен на висшето образование с професионална квалификация, когато тя е 
посочена в дипломата, за отказ тя да бъде призната, или за прекратяване на 
процедурата. 

(2) Дейностите по ал. 1 се изпълняват от комисията по чл. 6, ал. 2. 
Чл. 11. (1) Комисията разглежда представените дипломи за висше 

образование и другите документи, свързани с признаването им, след извършване 
на проверка по чл. 10 от този правилник и установяване статута на 
чуждестранните висши училища и автентичността на издадените от тях дипломи. 

(2) Проверката се извършва от Националния център за информация и 
документация (НАЦИД) на основание отправено от ВВМУ писмено искане. 

Чл. 12. Комисията разглежда всяко постъпило заявление и приложените 
към него документи по чл. 9, ал. 1 в срок до един месец след извършване на 
проверката по чл. 11. Срокът се удължава с времето, необходимо за получаване 
на отговор на искането по чл. 7, ал. 1, т. 3. 

Чл. 13. (1) Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни 
висши училища, се извършва чрез оценяване съответствието на данните от 
представените документи с изискванията на учебната документация на ВВМУ за 
съответната специалност и държавните изисквания за придобиване на висше 
образование в Република България. 
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(2) При признаването на висше образование, придобито в чуждестранни 
висши училища, се отчитат 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; 
6. съответствие не по-малко от 75 на сто на учебното съдържание и 

хорариум с тези по учебния план на ВВМУ за съответната специалност, съгласно 
чл. 119, ал. 3 от Правилника за учебната дейност на ВВМУ; 

7. резултатите от обучението като съвкупност от придобитите знания, 
умения и компетентности през периода на обучение; 

8. начин на дипломиране. 
(3) Признаването на висше образование се извършва в съответствие с 

придобитата образователно-квалификационна степен, удостоверена с представените 
документи чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2; 

(4) Когато в документите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2 не е посочена 
образователната степен, се взема решение на коя образователно-
квалификационна степен съответства придобитото висше образование съгласно 
българското законодателство. 

Чл. 14. След приключване на процедурата с признаване на висше 
образование, придобито в чуждестранни висши училища документите се 
предоставят по служебен път в отдел „Учебна и научна дейност“ във ВВМУ „Н. 
Й. Вапцаров“ за записване на лицата в съответната ОКС. 

Чл. 15. (1) Процедурата по признаване на висше образование, придобито в 
чуждестранни висши училища се прекратява в случаите, когато: 

1. е налице писмено искане на заявителя или на упълномощеното от него 
лице; 

2. при непредставяне в определения срок на изискуемите по чл. 9, ал. 1 
документи; 

3. в случаите по чл. 5 от този правилник. 
(2) Процедурата по признаване на висше образование, придобито в 

чуждестранни висши училища, се прекратява с решение на АС. 
Чл. 16. (1) Академичният съвет на ВВМУ взима решение за признаване на 

висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на обучението във 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, и не осигурява права, които могат да бъдат ползвани в 
отношенията с трети страни. 

(2) Въз основа на решението по ал. 1 в 10 дневен срок на всеки кандидат се 
изпраща уведомително писмо.  
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(3) 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 Република България. В отказа може да се включи препоръка за 
възможните мерки, които лицето да предприеме, за да получи признаване на по-
късен етап, включително полагане на допълнителните изпити. 

(4) Отказът по ал. 3 подлежи на оспорване по реда на Административно-
процесуалния кодекс. 

 
Раздел IV 

Признаване на периоди на обучение, завършени 
в чуждестранни висши училища 

 
Чл. 17. (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. 

(2) ВВМУ признава периоди на обучение, завършени в чуждестранно висше 
училище, с цел продължаване на обучението в същата образователно - 
квалификационна степен.  

(3) Дейността по признаване на периоди на обучение в чуждестранно висше 
училище е свързана със: 

1. студентската мобилност и признаване на образователни кредити за 
периоди на обучение; 

2. подбор на студенти и докторанти, признаване на периоди на обучение и 
стаж в чужбина по програма "Еразъм +“ и други програми за студентска 
мобилност; 

3. организиране и подбор на студентската мобилност, признаване на 
образователни кредити и периоди на обучение по споразумения за съвместно 
обучение. 

Чл. 18. (1) Лицата, желаещи признаване на периоди на обучение, завършени 
в чуждестранно висше училище, лично или чрез упълномощено лице, подават 
писмено заявление по образец (приложение 2), към което прилагат следните 
документи:  

1. оригинал на актуална академична справка, издадена на английски език; 
2. копие на документ за самоличност; 
3. документ за платена административна такса, определена с решение на 

Академичен съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с изключение на лицата по чл. 17, 
ал. 3, т. 2 и 3, които не заплащат такса. 

4. програми и/или анотации на изучаваните дисциплини и изпитни тестове. 
5. пълномощно - в случаите, когато документите се подават от 

упълномощено лице. 
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(2) Всички документи, представени на чужд език, трябва да бъдат 
придружени с превод на български език в съответствие с чл. 9, ал.2. от този 
правилник. 

Чл. 19. Не се допуска до оценяване за съответствие на периоди на обучение 
в чуждестранно висше училище в следните случаи: 

1. академична справка или друг аналогичен документ, който не е издаден 
при условията на чл. 4, ал. 2 от този правилник; 

2. Академична справка, 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 завършен период на обучение, за който след 
извършена проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище. 

Чл.20. Признаването на период на обучение включва: 
1. проверка на статута на висшето училище, издало документите по чл. 4, ал. 2; 
2. проверка автентичността на документите по чл. 4, ал. 2; 
3. прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити; 
4. проверка на съответствието на програмите и натрупаните знания по 

изучаваните дисциплини с тези по учебните планове на ВВМУ за съответната 
специалност.  

Чл. 21. Комисията по чл. 6, ал. 2 на свое заседание след извършване на 
проверките по чл. 20, разглежда предоставените документи и докладва решението 
си пред Академичния съвет на ВВМУ, който взима решение за признаване или не 
на период на обучение. 

Чл. 22. (1) При установяване на съществени различия ВВМУ уведомява 
лицето писмено за възможните мерки, които то може да вземе, за да получи 
признаване на по-късен етап, включително полагане на допълнителни изпити. 

(2) След приключване на процедурата с признаване на периоди на обучение, 
завършени в чуждестранни висши училища, документите се предоставят по 
служебен ред в отдел „Учебна и научна дейност” за записване на лицата в 
съответната ОКС/ОНС във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. 

 

Заключителни разпоредби 
§1. За всички неуредени случаи в настоящите правила 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, действащото законодателство в страната и Правилниците на ВВМУ. 

 

Приложения: 
1. Приложение 1 - заявление по образец за признаване на висше образование, 

придобито в чуждестранно висше училище; 
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2. Приложение 2 - заявление по образец за признаване на периоди на обучение, 
завършени в чуждестранно висше училище; 

 

Настоящият Правилник е приет на заседание на Академичния съвет 
на ВВМУ „Н. Й. Васпцаров“ с протокол № 74/24.11.2017 г., изм. и доп. с 
протокол № 93/04.12.2018 г. 

 
 

ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ „НАВИГАЦИОНЕН“ 
КАПИТАН I РАНГ ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ 


