
Желаещите да бъдат насочени  към НАЦИД, където ще получат 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. 

 

Необходимост от признаване на придобито висше образование и на завършени 

периоди на обучение в чуждестранни висши училища 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.   

Компетентен орган за признаването на висше образование, придобито в 

чуждестранно висше училище, е министърът на образованието и науката с цел улесняване 

на достъпа до пазара на труда. 

Процедурата по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни 

висши училища, се организира от министъра на образованието и науката чрез 

Националния център за информация и документация (НАЦИД). 

Признаването на висше образование от НАЦИД се извършва в съответствие с 

придобитата образователно-квалификационна степен, удостоверена с представените от 

заявителя документи, като нормативният период за приключването на процедурата по 

академично признаване е 2 месеца от представяне на всички необходими документи и 

информация.  

При необходимост от допълнителна информация от страна на заявителя или 

висшето училище, провело обучението, срокът се удължава до представяне на всички 

необходими документи/информация. 

Академичното признаване е официално писмено потвърждение на стойността на 

дипломата за висше образование, призната от компетентен държавен орган за част от 

системата на светското висше образование на съответната държава.  

Признаването от НАЦИД се удостоверява чрез издаването на удостоверение по 

образец, което важи само за територията на България. 



В тази връзка се подава заявление в НАЦИД за издаване на удостоверение за 

признаване на висше образование, придобито в чужбина, като приложите всички 

необходими документи за целта. 

Адресът на НАЦИД е: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 52А  

Телефон: (+ 359 2) 817 38.  

Националният център за информация и документация издава удостоверения за 

придобитата професионална квалификация, необходима за заемането на съответните 

длъжности на педагогически специалисти. 

Обща информация за установяване нивото на владеене на  български език да бъдат 

насочени към  Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, където 

могат да преминат изпит за установяване степента на владеене на български език при 

придобиване на българско гражданство по натурализация.  

Изпитите за установяване степента на владеене на български език при придобиване 

на българско гражданство по натурализация се организират и провеждат от Центъра за 

оценяване в предучилищното и училищното образование на основание чл. 12, т. 5 от Закона 

за българското гражданство и Наредба № 5 от 03.09. 1999 г. за реда за установяване 

владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация 

На 20 април 2022 г. ще се проведе изпит по Наредба № 5 от 3 септември 1999 г. за 

реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско 

гражданство по натурализация 

Краен срок за приемане на документи 18 април 2022 г. до 17:00 ч. 

 Началото на сесията е от 13:00 ч., но според броя на кандидатите изпити могат да се 

провеждат на обявената дата с повече от една група. Информация за началния час и входящ 

номер може да получите на тел: 02 970 56 11 или на e-mail: ckoko@mon.bg. - документите 

за кандидатстване се приемат изпратени по Български пощи или по куриерска фирма 
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поставени в плик и сложени в пощенската кутия на ЦОПУО, намираща се в преддверието 

на сградата на бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5; 

 - получаването на готови удостоверения от проведени изпити става САМО по куриерска 

фирма „Спиди“. За целта заявете на имейл ckoko@mon.bg, като изпратите следните данни: 

имена, входящ номер, адрес и телефон на получател. 

  Информация при възникнала необходимост от издаване на копие „Вярно с 

оригинала“ на удостоверение за владеене на български език за българско гражданство може 

да получите на e-mail: ckoko@mon.bg. 

Изпит се провежда всеки месец, като датите се публикуват на сайта на ЦОПУО: copuo.bg. 

Необходими документи за участие: 

Заявление по образец, като в заявлението се декларирайте дали пребиването е за 

постоянно или продължително в България, като на последния ред се подчертава вярното. 

Копие от документ за самоличност (заверено с "вярно с оригинала", име и фамилия 

на лицето и подпис). 

Нотариално заверено копие от документ за завършена езикова подготовка по 

български език от оторизирана институция, ако лицето притежава такъв документ. 

Документите се изпращат до Центъра за оценяване в предучилищното и училищното 

образование на адрес: п.к. 1113, гр. София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 2; 

получател – ЦОПУО. 

 


