ДО МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

З А Я В Л Е Н И Е
ЛИЧНИ ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ
Име:
Презиме:
Фамилия:
Гражданство:
Дата и място на раждане:
ЕГН (личен или друг идентификационен номер на
чужденеца от документа за самоличност)
Адрес за контакт в България:
ПК, гр./с.
ул./бул./ж.к., бл., вх., ет., ап.
тел., ел. поща:
ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ
(Попълва се само когато подателят и заявителят са различни лица)
Име:
Презиме:
Фамилия:
Представител на фирма:
ЕГН (личен или друг идентификационен номер на
чужденеца от документа за самоличност)
Адрес за контакт:
ПК, гр./с.
ул./бул./ж.к. /бл., вх., ет., ап.
тел., ел. поща:

ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Mоля да бъдат разгледани документите ми за признаване на висше образование, придобито в
чуждестранно висше училище.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ
Наименование на чуждестранното висше училище:
Държава:
Адрес за кореспонденция с висшето училище: ПК, гр./с.
ул. №
ел. поща:
Място на провеждане на обучението (държава, град):
Специалност:
Продължителност на обучението по учебен план:
Начало на обучението (месец/година):
Край на обучението (месец/година):
Форма на обучението (редовно, задочно, дистанционно
и др.):
Придобити образователни кредити (за целия курс):
Начин на дипломиране:

Защита на дипломна работа
Държавни изпити
Друго

□
□
…………………………………………………………………
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Получена образователно-квалификационна степен
(изписва се на езика на оригинала и на български език)
Придобита професионална квалификация
(изписва се на езика на оригинала и на български език)
ЦЕЛ НА ПРИЗНАВАНЕТО

□
□

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

ДРУГИ ПРИЧИНИ: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
1. Оригинал и ксерокопие от дипломата за завършено средно образование
………… бр.
2. Оригинал и ксерокопие на диплома за завършена предходна образователно-квалификационна
степен, придобита в Република България или удостоверение за призната предходна образователноквалификационна степен на придобито висше образование в чужбина (ако заявителят притежава
………… бр.
такива)
3. Оригинал, превод и 2 ксерокопия от 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
………… бр.
4. Оригинал, превод и 2 ксерокопия от приложението към дипломата
………… бр.
5. Оригинал и ксерокопие от европейско дипломно приложение (ако заявителят притежава такова)
………… бр.
6. Оригинал и копие на документ за самоличност
………… бр.
7. Оригинал и копие на пълномощно, в случаите когато заялението се подава от пълномощник по
………… бр.
реда на чл.18 от АПК
ЗАБЕЛЕЖКА: Документите по т. 1, 2, 3 и 4 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с
разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива
разпоредби – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. От всички
преведени документи се представят по 2 ксерокопия.
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
/ Моля, посочете допълнителните документи, които представяте/

ДEКЛАРАЦИЯ
Декларирам за истинността на посочените данни. Известна ми е отговорността, която нося по реда на Наказателния
кодекс на Република България за представяне на неверни данни.

СОФИЯ …………………… 20…… г.
Приел документите: ………………………
Дата:
Подпис: ………………………

ПОДПИС: ………………………
Получил документите: ……………………
Дата:
Подпис: ………………………

стр. 2 от 2

