
 

 
 

              гр. Пловдив 4003, бул. “Дунав” 78 

тел. (032) 960 360, (032) 960 406 

е-mail: uard@uard.bg;  

http://www.uard.bg 

 

П Р О Ц Е Д У Р А на ВУАРР 
за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в 

чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „Доктор” и научната степен „Доктор 

на науките”, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации 

 
1. Кандидатът за признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище представя 

комплект документи, който включва:  

- заявление по образец до Ректора на ВУАРР, Пловдив;  

- oригинал и копие на дипломата за висше образование или нотариално заверено копие съгласно 

Правилника за легализациите или друг аналогичен документ, издаден от образователна 

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

образование на съответната държава;  

- оригинал и копие на приложението към дипломата или нотариално заверено копие съгласно 

Правилника за легализациите;  

- оригинал и копие на дипломата за научна степен;  

- оригинал на академична справка или аналогичен документ за положени изпити, в случаите на 

признаване на завършени периоди на обучение;  

- оригинал /за сверяване/ и копие от документ за самоличност.  

- документ за платена сума за извършване на процедурата по признаване;  

2. Документите се подават в „Учебен отдел“ на ВУАРР-Пловдив, бул.“Дунав“ № 78, ет. 1, стая 9.  

3. Служител на „Учебен отдел“ приема документите, информира кандидата за процедурата.  

4. Със заповед на Ректора на ВУАРР се сформира Експертен съвет (ЕС) за разглеждане на процедурата, 

чийто членове са компетентни в областта, в която се иска признаване на диплома и/ или период на 

обучение. При препоръки на ЕС дипломата може да бъде изпратена до НАЦИД за издаване на 

препоръка за признаване, особено в случаите, когато придобитото висше образование е в научно 

направление, по което ВУАРР не е акредитирано.  

5. ЕС предприема действия по установяване на статута на висшето училище, издало представените 

документие и тяхната автентичност. Установява се съответствието на периода от обучение, оценен и 

документиран от чуждестранното висше училище с период на обучение от определена специалност от 

ВУАРР, и излиза с обосновано решение за признаване на периода на обучение и получените кредити, 

като отбелязва към кое направление може да бъде приравнено образованието.  

6. Решението на Експертния съвет се внася за утвърждаване от Ректора на ВУАРР.  

7. ВУАРР издава удостоверение за признат период и препраща регистър на признати дипломи към 

НАЦИД с цел вписването им в публичния регистър на признати дипломи от чуждестранни висши 

училища.  

8. На основание чл. 12 от Наредбата не се допуска до оценяване за съответствие с държавните 

изисквания за придобиване на висше образование в Република България: 

- представен за признаване документ, които съществено се различава от държавните изисквания 

за придобиване на висше образование в Република България; 

- 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; 

- 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;  

- документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след извършване на 

проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище.  

*Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно 

обучение в системата на висшето образование във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите: 

http://www.uard.bg/bg/pages/view/286 
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