
 

 

ПРОЕКТ 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № …..…. 

от ………………. 2022 г. 

за изменение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на 

основните документи, издавани от висшите училища 

приета с ПМС № 215 от 12.08.2004 г. 

(обн., ДВ, бр. 75 от 2004 г., изм. и доп., бр. 10 от 2009 г., бр. 39 от 2009 г., изм., бр. 79 

от 2009 г., доп., бр. 33 от 2011 г., изм., бр. 62 от 2013 г., изм. и доп., бр. 57 от 2022 г.) 

         

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения: 

1. Алинея 5 се изменя: 

„(5) Висшите училища изпращат сканираните изображения на издадените дипломи 

към регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" от ЗВО в срок до два месеца от издаването 

им. 

2. Алинеи 6, 7 и 8 се отменят. 

§ 2. Член 4а се отменя. 

§ 3. В чл. 4б се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 думите „буква "г"“ се заменят с „буква „в““. 

2. Алинея 3 се изменя: 

„(3) Сканираното копие на новата диплома се подава от висшето училище към 

регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" от ЗВО. Към изображението на унищожената 



 

 

диплома се добавя текст: "невалидна – издадена нова". 

§ 4. В чл. 5 се създава ал. 6: 

„(6) Сканираното копие на дубликата се подава към регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, 

буква "в" от ЗВО. Към изображението на оригиналната диплома се добавя текст: 

"невалидна – издаден дубликат". 

§ 5. Член 5а се отменя. 

 

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 6. Дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше 

образование, издадени след 1 юни 2009 г. до влизане в сила на тази Наредба, се признават 

от държавата при наличието на холограмен стикер. 

§ 7.  Дубликати на дипломи за висше образование, издадени след 1 юни 2009 г. до 

влизане в сила на тази Наредба, се признават от държавата при наличието на холограмен 

стикер, ако оригиналът на дипломата е издаден след 1 юни 2009 г. 

§ 8. За издадените след влизане в сила на тази Наредба дубликати на дипломи не се 

изисква поставяне на холограмен стикер, дори ако за валидността на оригинала на 

дипломата се изисква такъв. 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      ГЪЛЪБ ДОНЕВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ: 

      КРАСИМИР БОЖАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

НА МОН: 

                                       АЛБЕНА МИХАЙЛОВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„ПРАВНА” В МОН: 

                                   ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ 

 


