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МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТЪРА НА ИЗДАДЕНИТЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО 

ПРЕБИВАВАНЕ (ВИЗА ВИД „D“) НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, 

ПРИЕТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Причини, които налагат приемането на Наредба за Регистъра на издадените 

удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид 

„D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища 

и научни организации 

С последните промени в Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 56 от 2022 

год.) бяха направени изменения в чл. 10, ал. 2, т. 3 относно поддържаните от министъра 

на образованието и науката регистри. Предвидено бе министърът на образованието и 

науката да поддържа чрез Националния център за информация и документация 

(НАЦИД) регистър на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за 

дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за 

обучение в български висши училища и научни организации (чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ 

от ЗВО). В чл. 10, ал. 5 Законът за висшето образование предвиди, че съдържанието, 

условията и редът за водене на регистъра се определя с наредба, издадена от министъра 

на образованието и науката. 

В чл. 2, ал. 23 от Правилника за устройството и дейността на НАЦИД е предвидено, 

че центърът поддържа Регистър на издадените удостоверения за приемане на чужденци 

от трети страни за студенти, специализанти и докторанти във висшите училища в 

Република България. 

Редът и условията за издаване на посочените удостоверения на кандидат-студенти 

от трети страни, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето 

образование, се съдържа в чл. 15а от Наредбата за държавните изисквания за приемане 

на студенти във висшите училища на Република България. 

Редът и условията за издаване на удостоверенията за приемане за обучение на 

кандидат-докторанти от трети страни се съдържа в чл. 13а от Правилника за прилагане 

на Закона за развитието на академичния състав в Република България. 

Въпреки съществуването на тези нормативно установени процедури за издаване на 

удостоверенията за приемане на чужденци от трети страни за студенти, специализанти и 
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докторанти във висшите училища в Република България, се наблюдава нормативна 

празнота относно съдържанието, условията и редът за водене на Регистъра на издадените 

удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза тип „D“) 

на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни 

организации. 

В тази връзка и в съответствие с посочените изменения на Закона за висшето 

образование е необходимо да бъде издадена наредба от министъра на образованието и 

науката, с която да бъдат определени съдържанието, условията и редът за воденето на 

регистъра, както и издаването и достъпът чрез регистъра до удостоверенията за целите 

на издаване на виза за дългосрочно пребиване (виза вид „D“) на граждани на трети 

страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации. 

 

Цел на Наредбата за Регистъра на издадените удостоверения за целите на 

издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети 

страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации 

Основната цел на предлагания проект на наредба е да се внесе нормативна яснота 

като се определят съдържанието, условията и редът за воденето на регистъра на 

издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване 

(виза тип „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши 

училища и научни организации. Точното дефиниране на подлежащите на вписване 

обстоятелства е предпоставка за поддържане на регистъра в структуриран вид.  

С наредбата се цели да бъдат нормативно определени редът за вписване в 

регистъра, както и данните, обстоятелствата и документите, които подлежат на 

съхраняване в него, тъй като регистърът ще се води и поддържа като електронна база 

данни от министъра на образованието и науката чрез НАЦИД и достъп до него ще имат 

изрично определени в наредбата категории субекти във връзка с изпълнението на 

служебните им задължения по издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид 

„D“). 

Наредбата цели също така да укаже в каква форма се издават удостоверенията за 

нуждите на виза вид „D“ и как се осъществява достъпът до тях, субектите, които могат 

да извършват действия по вписване в регистъра, както и начините за отстраняване на 

допуснати технически грешки при издаване на удостоверенията и вписването им в 

регистъра. 
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Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

Предложения проект на акт не оказва ефект върху целевите стойности на 

показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори от програмния формат на 

бюджет на Министерството на образованието и науката. 

Прилагането на наредбата не изисква допълнителни финансови средства и няма да 

доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. 

 

Очаквани резултати от прилагането на проекта на Наредбата за Регистъра 

на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно 

пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в 

български висши училища и научни организации 

Предлаганият проект на наредба като резултат ще доведе до: 

1. определяне на правила относно воденето и поддържането на регистъра; 

2. ясно дефиниране на подлежащите на вписване данни и информация в регистъра; 

3. осигуряване на правила относно издаване на удостоверения за приемане на 

кандидатите за обучение в Република България и вписването на тези удостоверения в 

регистъра;    

4. очертаване на кръга от компетентни лица, които следва да участват в процесите, 

свързани с регистъра; 

5. облекчаване на достъпа до удостоверенията за целите на издаване на виза за 

дългосрочно пребиване на органите, имащи отношение към процеса, което от своя 

страна ще доведе до ускоряване на процедурата по издаване на виза вид „D“ на граждани 

на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

С проекта на наредба не се въвеждат разпоредби от правото на Европейския съюз, 

поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право. 


