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ДО           Приложение № 1 
РЕКТОРА НА ВУЗФ 
TO  
THE RECTOR OF VUZF UNIVERSITY 
 

З А Я В Л Е Н И Е  

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

 

Уважаеми г-н Ректор, 
 
Моля да бъде стартирана процедура по признаване на дипломата ми за „магистър“ и приложението към нея, 
издадени от чуждестранно висше училище. 
 
Dear Mr. Rector, 
 
I apply kindly to start procedure for recognition of my Master Diploma with an Academic transcript issued by a non-
Bulgarian institution.  

Лични данни на заявителя 
Applicant’s personal information 

 
Име Презиме 
Name Surname 
 
Фамилия Гражданство 
Family name Nationality 
 
Дата и място  ЕГН (личен или 
на раждане идентификационен номер) 
Date and place of birth Personal ID number 
 
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 do hereby declare that the documents and data in the application form for recognition of 
acquired higher education in a foreign higher educational institution are true and genuine. I am aware of the criminal 
liability under Art. 313 from the Criminal Code for declaring untrue facts. 
 

Информация за придобито висше образование, чието признаване се иска 

Information on the acquired education for which recognition is sought 
Наименование на чуждестранното висше училище 

Name of the foreign higher education institution 

 
Държава по седалище на ВУ 
State of origin of the university 

 
Адрес за кореспонденция с ВУ 
Correspondence address 
of the higher education institution 

 
 
Място на провеждане на образованието 
Place where the education is provided 

Специалност 

  

  

  

 

 

ПК, гр./с. (postal code, city): 
 
ул. № (str., N) 
ел. поща (email: 

 

държава/state                              град/city 

 



стр. 2 от 3 
page 2 of 3 

Speciality/Subject/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 
Form of education 
 
 
Придобити образователни кредити (за целия курс) 
Educational credits gained (for the whole course) 
 
 
Начин на дипломиране 
Form of graduation 
 
 
 
Придобита образователно- 
квалификационна степен 
Academic title acquired 
 
 
 
Придобита професионална  
квалификация 
Professional qualification acquired 

 

 
Цел на признаването 
Recognition purpose 

 
 
 
 
 
 

Приложени документи 
Documents enclosed 

 

N 
Описание на документите 

Description of the documents 

Оригинал с 
легализиран превод 

Original with legalized 
translation 

Копие 

Copy 

1.  Оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг 
аналогичен документ 

Original and a сopy of the higher education diploma or other equivalent 
document. 

  

2.  Оригинал и копие на приложението към дипломата (академична 
справка с посочени кредити) 

Original and a сopy of the diploma supplement (academic transcript 
with the corresponding credits). 

  

 

месец/month: 

година/year: 

месец/month: 

година/year: 

редовно/full time, задочно/part time, дистанционно/distance learning, 
друго/other 

 

защита на дипломна работа/paper or thesis defense:   

държавни изпити/state exams:   

друго/other:  

 
 
 
Изписва се на езика на оригинала и на български/английски език 
in the original language and in Bulgarian/English 

 
 
 
Изписва се на езика на оригинала и на български/английски език 
in the original language and in Bulgarian/English 

Моля, опишете: 
Please specify: 
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3.  Оригинал и копие от европейско дипломно приложение (ако 
заявителят притежава такова, без превод) 

Original and a copy of the European Diploma Supplement (if available, 
without translation). 

  

4.  Копие от документ за самоличност  

Copy of the ID document 
  

5.  Документ, доказващ промяната в имената на заявителя, ако е 
налице такава промяна 

Copy of the Document proving a change in the applicant names, if 
applicable 

  

6.  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 
given in by a proxy under Art. 18 of the Administrative Procedure 
Code. 

  

 

 

  

      
Дата:                                                                               Подпис: 
Date:         Signature: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


