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РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ И 

СИСТЕМИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

И НАУКАТА (МОН) 

 

 

 

І. РЕГИСТЪР НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ  

(в интернет среда) 

 

1. Обща информация 

Регистърът дава възможност по електронен път (чрез Интернет) за 

получаване на информация за всяко училище, детска градина или обслужващо 

звено в Република България, както и изучаваните в него профили, професии и 

чужди езици.  

2. Ред за достъп 

Редът за достъп до регистъра се осъществява посредством рубриката 

„Регистри”, подрубрика „Регистър на средните училища и детски градини” на от 

интернет страницата на МОН. 

На потребителя на услугата се предоставя електронна форма, в която трябва 

да се зададат критерии за търсене: област, община, населено място, вид училище, 

вид финансиране, вид на паралелката, изучаваните професии и специалности, 

интензивно изучавани чужди езици. 

Извършва се търсене в база данни, в резултат на което се предоставя на 

потребителя формализиран списък на училищата, детските градини и 

обслужващите звена, отговарящи на зададените критерии. За всеки обект се 

визуализира информация за: пълно наименование; вид училище; вид финансиране; 

смени на обучение; адрес; електронна поща; интернет страница; код за 

автоматично избиране; телефони за връзка; директор; вид на паралелката; 

изучаваните професии и специалности; интензивно изучавани чужди езици. 

Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани. 

Документи за ползване на услугата не се изискват.  

Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща. 

 

 

 

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/top_menu/registers/
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ІІ. РЕГИСТЪР НА ЧАСТНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ В СРЕДНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ (в интернет среда) 

1. Обща информация 

Регистърът на частните професионални колежи в средното образование 

съдържа данни за всички действащи частни професионални колежи в средното 

образование с прием след средно образование. 

Регистърът дава възможност по електронен път за получаване на информация 

за колежите, както и професии и специалности, по които провеждат обучение. 

2. Ред за достъп 

Редът за достъп до регистъра се осъществява посредством рубриката 

„Регистри”, подрубрика „Регистър на частните професионални колежи в средното 

образование” от интернет страницата на МОН. 

За всеки колеж се представя информация за пълно наименование, заповед за 

откриване и промяна, адрес, телефон за връзка, електронна поща, интернет 

страница. 

 

Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани. 

Документи за ползване на услугата не се изискват.  

Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща. 

 

 

ІІІ.  РЕГИСТЪР НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА  

(в интернет среда) 

    

 1. Обща информация  

Регистърът е създаден с цел да предоставя актуална информация за 

акредитираните висши училища в Република България. Той е под формата на 

компютърна база данни, в която се вписва актуална информация за висшите 

училища. 

2. Ред за достъп 

Редът за достъп до регистъра се осъществява посредством рубриката 

„Регистри”, подрубрика „Регистър на акредитираните висши училища” от интернет 

страницата на МОН. 

На потребителя се предоставя информация под формата на списък-таблица с 

акредитираните висши училища, съдържаща: 

 име на висшето училище с линк към неговия WEB сайт; 

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/top_menu/registers/
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 институционална акредитация (срок на действие); 

 валидност на институционалната акредитация (дата); 

 оценка; 

 програмна акредитация за: образователна и научна степен „доктор” 

(докторски програми); за професионални направления, специалности от 

регулираните професии и образователно-квалификационни степени. 

Дава се информация и за „Програмна акредитация на ОНС „Доктор” в научни 

организации” – такива като Българска академия на науките; Военномедицинска 

академия, Селскостопанска академия и други. 

Регистърът на акредитираните висши училища в Република България може да 

се ползва и на английски език. 

Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани. 

Документи за ползване на услугата не се изискват. 

Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща. 

 

 

 

ІV. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ  

(в интернет среда) 

 

Рейтинговата система на висшите училища в България е система от данни, 

съдържащи се в различни регистри и друга информация, калкулирана на базата на 

социологически проучвания. 

 

1. Обща информация 

Рейтинговата система на висшите училища в България е публична 

интернет-базирана платформа, достъпна на български и английски език на 

адрес: http://rsvu.mon.bg. Тя съдържа информация за 51 акредитирани висши 

училища, които предлагат обучение по различни специалности, разпределени в 52 

професионални направления.  

Целта на системата е да подпомогне потребителите на образователни услуги в 

намирането на сравнителна информация за висшите училища.  

Системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид 

класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални 

направления. Класациите се изработват на базата на наличните в системата 

индикатори. Тези индикатори са формирани в резултат на събрана богата 

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/
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статистическа информация от централизирани регистри и проведени анкетни 

проучвания сред студенти, преподаватели и администратори от различните 

професионални направления във висшите училища, както и сред работодатели, 

които наемат кадри с висше образование.  

Индикаторите са разделени в 6 тематични групи според основните категории, 

по които се оценяват висшите училища. Тези групи са: учебен процес; научни 

изследвания; учебна среда; социално-битови и административни услуги; престиж; 

реализация и връзка с пазара на труда.  

Класациите на висшите училища по професионални направления в 

рейтинговата система са два типа – стандартизирани и собствени.  

Стандартизираните класации по професионални направления са изработени 

на базата на предварително избрани индикатори. Видът и броят на индикаторите, 

както и тежестите, с които участват в крайната оценка на висшите училища в 

стандартизираните класации, са определени от експерти след отчитане на 

множество фактори.  

Собствени класации са класациите, които всеки потребител може 

самостоятелно да направи като сам изработи комбинация от рейтингови индикатори 

с посочени от него тежести. Потребителят може да сравнява и класира висшите 

училища само по един индикатор, по всички налични индикатори или по избрана от 

него комбинация от индикатори в зависимост от конкретните си приоритети и 

интереси. 

  

2. Ред за достъп 

 Системата е достъпна на български и английски език на адрес: 

http://rsvu.mon.bg, както и чрез интернет страницата на МОН в рубрика „Регистри“, 

подрубрика „Рейтингова система на висшите училища в България“. 

 
Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани. 

Документи за ползване на услугата не се изискват.  

Предоставяната информация от Системата не се заплаща. 

 

 

V. РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВАЩИ И ПРЕКЪСНАЛИ СТУДЕНТИ И 

ДОКТОРАНТИ (в интернет среда) 

 

1. Обща информация 

Регистърът на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти 

обобщава и съдържа на национално ниво данните за всички действащи български и 

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/
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чуждестранни студенти и докторанти  в  51 броя акредитирани  висши училища 

(ВУ).  

В Регистъра на ниво ЕГН се съхранява информация за личните данни на 

студента/докторанта, както и данни за обучението му: код на основното звено 

(факултети, катедри, департаменти), в което се обучава студента/докторанта; код 

на специалността, в която се обучава студента/докторанта;  курс (година) на 

обучение; факултетен номер; форма на обучение; вид на обучението (според 

заплащаните такси); образователно-квалификационна степен; година на 

постъпване във ВУ в текущата специалност; основания за приемане във ВУ; текущ 

студентски статус (действащ, прехвърлен, прекъснал, напуснал, дипломиран, 

отчислен, отстранен, студентска мобилност).  

2. Ред за достъп 

Редът за достъп до регистъра се осъществява посредством рубриката 

„Регистри”, подрубрика „Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и 

докторанти” от интернет страницата на МОН. 

На потребителя на услугата се предоставя електронна форма, в която трябва 

да се зададат ЕГН, ЛНЧ или ИДН.  

Извършва се търсене в база данни, в резултат на което се предоставя на 

потребителя формализиран списък с основните данни за студента: име; ЕГН; висше 

училище; статус. 

За да се получи допълнителна информация, се въвежда факултетен номер и 

се визуализират: основно звено; специалност; образователно-квалификационна 

степен; форма на обучение; година на обучение. 

Потребителят ползва предоставената информация и ако има несъответствие 

или грешка в данните, има възможност да изпрати e-mail до висшето училище и до 

МОН за корекции. 

Регистърът съдържа и раздел „Справки за броя на студентите във висшите 

училища”. В него може да се получи информация за боря на студентите в избрано 

от списък висше училище по специалност, курс на обучение, форма на обучение и 

гражданство. 

Разработена е и система за защита на данните от неправомерен достъп по 

време на задаването на справката. 

 

Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани. 

Документи за ползване на услугата не се изискват.  

Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща.  

 

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/top_menu/registers/
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VІ. РЕГИСТЪР НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ (в интернет среда) 

 

            1.  Обща информация 

 Регистърът на завършилите студенти съдържа информация за всички лица, 

завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ 

след 1 януари 2012 година във всички акредитирани висши училища в страната, 

както и данни за завършената специалност, професионално направление, форма на 

обучение и сканирано изображение на дипломата. 

 В Регистъра на ниво ЕГН се съдържа следната информация за лицето и за 

завършеното висше образование: 

 имена; 

 вид на издадения документ; 

 ЕГН/ЛНЧ/ЛИН; 

 образователно-квалификационна степен; 

 висше училище, издало дипломата; 

 професионално направление; 

 специалност. 

На ниво въвеждане на идентификационния или регистрационния номер на 

документа се съдържа следната информация, относно дипломата за висше 

образование: 

 имена; 

 вид на издадения документ; 

 ЕГН/ЛНЧ/ЛИН; 

 дата на раждане; 

 месторождение; 

 гражданство; 

 образователно-квалификационна степен; 

 висше училище, издало дипломата; 

 професионално направление; 

 специалност; 

 срок на обучение; 

 номер и дата на протокола от последния изпит преди дипломирането; 

 идентификационен номер на документа;  

 регистрационен номер на документа; 

 сканирано изображение на дипломата и приложението (приложенията) 

към нея. 
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2.  Ред за достъп 

 Редът за достъп до регистъра се осъществява посредством рубриката 

„Регистри”, подрубрика „Регистър на завършилите студенти“ от интернет страницата 

на МОН. 

На потребителя на услугата се предоставя електронна форма, в която трябва 

да се зададат ЕГН, ЛНЧ или ЛИН.  

Извършва се търсене в база данни, в резултат на което потребителят 

получава информация за трите имена на лицето, вида на издадения документ, 

образователно-квалификационната степен на завършеното висше образование, 

професионалното направление, специалността и висшето училище, издало 

дипломата. 

Електронната форма дава възможност при въвеждане от потребителя на 

идентификационния или регистрационния номер на документа да се получи 

информация за всички данни от издадената диплома за висше образование, както и 

достъп до сканираното й изображение  и приложението (приложенията)  към нея. 

 Системата дава възможност при установяване на несъответствия в данните на 

документа за подаване на сигнал към МОН. 

 Регистърът на завършилите студенти е достъпен и на английски език. 

 

Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани. 

Документи за ползване на услугата не се изискват. 

Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща. 

 

 

 

VІІ. РЕГИСТЪР НА ДИПЛОМИ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО И 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИДОБИТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ (в интернет среда) 

 

1. Обща информация 

Регистърът дава възможност по електронен път (чрез Интернет) за 

получаване на информация за дипломи и свидетелства за завършено основно и 

средно образование и придобита степен на професионална квалификация, 

издадени след 1 януари 2007 година.  

Регистърът съдържа данни за: 

 Дипломи за средно образование, издадени след 01.01.2007 г.;  

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/top_menu/registers/
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 Приложения към дипломи за средно образование за обучение по модули, 

издадени след 01.01.2007 г.;  

 Дубликати на дипломи за средно образование, издадени след 01.01.2007 г.; 

 Удостоверения за завършен гимназиален етап, издадени след 01.01.2007 г.; 

 Удостоверения за положен изпит по общообразователен учебен предмет, 

невключен в дипломата за средно образование, издадени след 01.01.2007 г.;  

 Свидетелства за професионална квалификация, издадени след 01.06.2008 

г.; 

 Дубликати на свидетелства за професионална квалификация, издадени след 

01.06.2008 г.; 

 Свидетелства за завършено основно образование, дубликати на 

свидетелства за завършено основно образование, издадени след 01.06.2009 г.  

 

2. Ред за достъп 

Редът за достъп до регистъра се осъществява посредством рубриката 

„Регистри”, подрубрика „Регистър на дипломи за завършено средно образование” от 

интернет страницата на МОН. 

На потребителя се предоставя възможност за извършване на справки за 

завършилите средно образование по избрана година на завършване на базата на 

въведените в регистъра документи след 2007 г., както следва: 

 Справки за броя ученици, завършили средно образование; 

 Справки за средния успех на учениците, завършили средно образование; 

 Справки за учениците, завършили основно образование. 

На потребителя на услугата „Данни за издадени документи за завършено 

образование или придобита професионална квалификация“ се предоставя 

електронна форма, в която трябва да се зададат ЕГН или ЛНЧ.  

Извършва се търсене в база данни, в резултат на което се предоставя на 

потребителя справка/форма с основните данни за ученика: име, ЕГН, вид на 

издадения документ, наименование на училище. За да се получи достъп до 

сканирано изображение на документа е необходимо въвеждането на серия и номер 

на същия. 

Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани. 

Документи за ползване на услугата не се изискват.  

Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща. 

 

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/top_menu/registers/
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VІІІ. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ APOSTILLE ОТ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

(в интернет среда) 

 

1. Обща информация 

Регистърът съдържа информация за удостоверенията APOSTILLE, издадени от 

Министерството на образованието и науката след 01.06.2013 г., и дава възможност 

при въвеждане на идентификационния номер на удостоверението за он-лайн 

проверка относно неговата автентичност. 

В Регистъра се съхраняват сканирани изображения на съответния документ и 

издаденото към него удостоверение APOSTILLE.  

 

2. Ред за достъп 

Редът за достъп до регистъра се осъществява посредством рубриката 

„Регистри”, подрубрика „Регистър на издадените удостоверения APOSTILLE от МОН” 

от интернет страницата на МОН. 

На потребителя на услугата се предоставя електронна форма, в която трябва 

да се въведе идентификационен номер на издадено удостоверение APOSTILLE.  

Извършва се търсене в база данни, в резултат на което се визуализира 

сканирано изображение на съответния документ и издаденото към него 

удостоверение APOSTILLE. 

 

Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани. 

Документи за ползване на услугата не се изискват.  

Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща.  

 

 

ІХ. РЕГИСТЪР НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

(в интернет среда) 

 

1. Обща информация 

Регистърът на научната дейност в Република България има за цел да 

предоставя информация за българските ресурси в областта на научните 

изследвания, да съдейства за установяване на връзка между науката и иновациите 

и да сближи потенциалните възможности на университетите и научните институти в 

България с научните и иновационни интереси на международни организации. 

Регистърът се състои от шест взаимосвързани части. 

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/top_menu/registers/
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Информационната система „Регистър на научната дейност в Република 

България” предоставя възможност: 

 да се запознаят потребителите с научните направления в които се развиват 

изследванията в България;  

 да се дефинират стратегически цели и да се формират приоритети;  

 да се открият финансовите ресурси за научни изследвания;  

 да се открият партньори и да се формират транснационални консорциуми за 

научни изследвания;  

 да се открият възможности за трансфер на технологии.  

2. Ред за достъп 

Редът за достъп до регистъра се осъществява посредством рубриката 

„Регистри”, подрубрика „Регистър на научната дейност в Република България” от 

интернет страницата на МОН. 

Потребителят на услугата се препраща в WEB сайта на регистъра, в който се 

поддържат следните взаимосвързани части: 

 регистър на научните организации и на учените; 

 регистър на национални проекти за изследвания и развитие; 

 регистър на изследователските цели; 

 регистър за резултатите; 

 регистър на обществените конкурси за научни изследвания и развитие; 

 регистър на проекти по международни програми, в които Република България 

членува.  

Данните в системата се попълват в частта за конкурсите и програмите за научни 

изследвания и иновации от оторизирани лица на съответната финансираща 

организация чрез потребителски интерфейс (по изключение чрез попълване на 

електронна форма по електронна поща). Научните организации попълват 

информация за организацията, общ състав, брой и състав на учените, проекти, цели 

и резултати, чрез потребителски интерфейс, от оторизирани свои представители.  

Фирмите и неправителствените организации, регистрирани като извършващи 

научна дейност организации, също могат да попълват информация в Регистъра. 

Всички ключови области в регистъра могат да бъдат търсени. Регистърът има 

връзка към Министерство на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания”, 

Европейската организация за информационни системи за наука (EuroCRIS), 

Европейската информационна система за проекти и програми за научни 

изследвания и иновации на ЕС (CORDIS). Възможно е търсене на: 

 учени по имена, ключови думи, организации; 

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/top_menu/registers/
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 регистрирани резултати от научни изследвания по ключови думи, 

организации, автори; 

 организации по ключови думи, имена, описание, проекти; 

 проекти по ключови думи, имена, описание, организация-изпълнител. 

 

Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани. 

Документи за ползване на услугата не се изискват.  

Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща. 

 

 

Х. РЕГИСТЪР НА БАНКИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ТИПОВ ДОГОВОР  

ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (в интернет среда) 

 

1. Обща информация 

Регистърът на банките, сключили типов договор за кредитиране на студентите 

и докторантите дава възможност по електронен път да се получава информация за 

търговските банки, които одобряват, отпускат, обслужват и събират кредитите на 

студентите и докторантите съгласно чл. 11 от Закона за кредитиране на студенти и 

докторанти.  

За всяка търговска банка се представя следната информация: 

 Име на търговската банка; 

 БУЛСТАТ; 

 Номер на типовия договор;  

 Дата на изменение на типовия договор;      

 Дата на прекратяване на типовия договор. 

 

2. Ред за достъп 

Редът за достъп до регистъра се осъществява посредством рубриката 

„Регистри”, подрубрика „Регистър на банките, сключили типов договор за 

кредитиране на студенти и докторанти“ от интернет страницата на МОН.  

 

Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани. 

Документи за ползване на услугата не се изискват.  

Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща.  
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