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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 
 

  

№……….…………………. 

……………………. 2022 г.        Проект! 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 9, ал. 3, т. 11 във връзка с чл. 7 от Закона за висшето образование 

(ЗВО) и чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на 

Министерския съвет 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., ДВ, 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.). 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет 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., ДВ, 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.) 
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Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗВО висшето училище издава диплома за завършена 

образователно-квалификационна степен на висшето образование, европейско дипломно 

приложение, свидетелство за професионална квалификация и други основни документи, 

определени с Наредба, приета от Министерския съвет. Алинея 3 на същата разпоредба 

регламентира, че дипломите се признават от държавата, когато обучението е проведено в 

съответствие със ЗВО и с държавните изисквания. 

Дипломата за завършена образователно-квалификационна степен на висшето 

образование „професионален бакалавър по…“, „бакалавър“ или „магистър“ и 

приложението към нея са част от документите за образование и квалификация, като 

изискванията по отношение на тях са регламентирани в Наредбата за държавните 

изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища 

(Наредбата). Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата дипломата за завършена образователно-

квалификационна степен на висшето образование се издава, след като са изпълнени 

всички задължения по учебния план на съответната специалност. Задължителните 

реквизити, които съдържат дипломата и приложението към нея, са изрично и 

изчерпателно уредени в чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата. 

Специфични изисквания по отношение на процедурите при издаване на диплома 

за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование, в т.ч. за 

поставяне на холограмен стикер на дипломата, са регламентирани в чл. 4, ал. 5 – 8 и чл. 4а 

от Наредбата (обн., ДВ, бр. 57 от 2022 г.). Съгласно чл. 4, ал. 5 от Наредбата в дипломите 

за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование под или до 

снимката на притежателя ѝ висшето училище поставя холограмен стикер. Холограмните 

стикери се предоставят на висшето училище от Министерството на образованието и 

науката, ако обучението е проведено в съответствие със ЗВО и държавните изисквания 

(чл. 4, ал. 6 от Наредбата). 

С проекта на акт се предлага отпадане на изискването за поставяне на холограмен 

стикер на дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше 

образование. Основната причина, която налага приемането на акта, е наложената от 

практиката промяна във функцията на холограмния стикер. Изначално идеята за поставяне 

на холограмен стикер на дипломите за висше образование е била чрез тях да се удостовери 

истинността на издадената диплома. Предвид развитието на цифровите технологии в 

годините са разработени и въведени в практиката други механизми за контрол на 

издаването на дипломите за висше образование, които служат като подходящ механизъм 

за проверка и удостоверяване автентичността и истинността на издадената диплома. Във 

връзка с това са и последните изменения и допълнения на ЗВО в чл. 10,  ал. 2, т. 3, с които 
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регистрите за висше образование са оптимизирани. Предстои въвеждане на изцяло нови 

функционалности на Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти 

и докторанти, по степени на обучение и по професионални направления, регламентиран в 

чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от ЗВО. Чрез тази реформа регистърът по чл. 10, ал. 2, т. 3, 

буква „в“ от ЗВО ще се превърне в достатъчно надежден инструмент за проверка и 

контрол на провежданото от съответното висше училище обучение на конкретен студент 

чрез съдържащите се в него данни и информация, а по този начин и за удостоверяване 

истинността на издадената диплома за висше образование. 

На следващо място с предлаганите промени се цели намаляване на 

административната и регулаторната тежест за висшите училища в Република България. 

Предложеният с проекта на акт подход е в съответствие с продължаващите усилия на 

Министерството на образованието и науката за дигитална трансформация в системата на 

висшето образование и електронизация на процесите, свързани с административните 

дейности на висшите училища. Предложенията осигуряват съгласуваност с принципите 

на електронното управление, заложени в чл. 2, чл. 3 и чл. 4 от Закона за електронното 

управление, относно изискването за представяне или доказване на вече събрани или 

създадени данни от административните органи, лицата, осъществяващи публични 

функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, и реда на тяхното 

предоставяне за служебно удостоверяване на информация. 

Предложените с проекта на акт промени са обсъдени и подкрепени от Съвета на 

ректорите на висшите училища в Република България на заседание, проведено на 

16.09.2022 г. 

Прилагането на проекта на Постановление не води до въздействие върху 

държавния бюджет и ще се осигури в рамките на утвърдените средства по бюджета на 

Министерството на образованието и науката със Закона за държавния бюджет на 

Република България за съответната година, поради което прилагаме одобрена финансова 

обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация. 

Проектът на акт не води до изменения в целевите стойности на показателите за 

изпълнение на бюджетните програми, в т.ч. на ключовите индикатори по програмния 

бюджет на Министерството на образованието и науката. 

            Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет. 

Проектът на Постановлението е публикуван на основание чл. 26, ал. 2 и 3 от Закона 

за нормативните актове и чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет 
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и на неговата администрация на интернет страницата на Министерството на 

образованието и науката и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. 

С проекта на Постановление на Министерския съвет не се въвеждат разпоредби от 

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

европейското законодателство. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 9, ал. 3, т. 11 във връзка с чл. 7 от 

Закона за висшето образование и чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да 

обсъди и приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение 

Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, 

издавани от висшите училища, приета с ПМС № 215 от 12.08.2004 г. 

 

 

 

ПРОФ. САШО ПЕНОВ 

Министър на образованието и науката 

 

 

 

 

 


