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1. ЦЕЛ 
Да се въведе най-строга отчетност и ред, гарантиращи изключването на всякакви 

възможности за допускане на грешки и пропуски. 

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Закупуване и съхраняване на документи за висше образование 

 
Висшето училище издава диплома за завършена образователно-квалификационна 

степен на висшето образование, европейско дипломно приложение, свидетелство за 
специализирана езикова подготовка и други основни документи, определени с „Наредба за 
държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите 
училища“. 

Експерт „Контрол и организация на учебната дейност” организира закупуването на 
документи за висше образование по направените от заинтересованите отдели и сектори 
заявки, като задължително получава от фирмата производител документ-опис за броя и 
номерата на документите. След получаването им ги предава на съответните отдели и 
сектори с искане съгласно заявения брой по опис на номерата им. 

Отдел „УДСБД“ предава изготвените документи за висше образование на секретарите 
на основни звена, с искане по серийни номера.  Екземпляр от искането се предава във 
“Финансово-счетоводен отдел” на ТУ-Варна.  

2.2. Съдържание на дипломата за висше образование (по Наредба за държавните 
изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - 
приета с Постановление на МС  №215 от 12.08.2004г., изм. ДВ бр.62 от 12.07.2013 г.  
чл.4) 

 Дипломата за завършена образователно - квалификационна степен на висшето 
образование се издава след като са изпълнени всички задължения по учебния план на 
съответната специалност. 

2.3. Задължителните реквизити, които съдържа дипломата са: 
• Държавните символи: наименование на държавата, държавен герб и печат с 

държавен герб на висшето  училище; 
• Данни, идентифициращи притежателя на дипломата: 

- имената съгласно документ за самоличност, ЕГН (или личен номер на 
чужденеца от документа за самоличност), дата и място на раждане (град / село, област, 
държава), гражданство; 

- снимка, заверена с печата на висшето училище и подпис на 
притежателя; 

• Данни за висшето училище и обучението на притежателя на дипломата: 
- наименование и местонахождение на висшето училище; 
- наименование на основното звено, организирало обучението; 
- наименование на образователно-квалификационната степен, 

специалността и професионалната квалификация, както и видът на образователно-
квалификационната степен  - "професионален бакалавър по ...", ”бакалавър” или "магистър"; 

- Продължителност на обучението по учебен план (брой семестри); 
- Специалност и професионална квалификация; 
- Среден успех от курса на обучение, общ хорариум, общ брой кредити, 

среден успех от държавния(те) изпит(и) и/или среден успех от дипломната работа (с думи и с 
цифри); 

• Наименование на втора специалност и придобитата професионална 
квалификация, среден успех от курса на обучението, общ брой кредити, среден успех от 
държавния(те) изпит(и) и/или дипломната работа (с думи и с цифри); 
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• Номер и дата на протокола на държавната изпитна комисия, взела решение за 
признаване на завършената образователно-квалификационна степен и придобитата 
професионална квалификация; 

• Подпис на Ректора на висшето училище и на Декана (ръководителя) на 
основното звено, организирало обучението; 

• Серия и уникален идентификационен номер на дипломата, регистрационен 
номер и дата; 

 

2.4. Задължителните реквизити, които съдържа приложението към дипломата, са: 
• Данни, идентифициращи притежателя на дипломата – имената съгласно 

документ за самоличност; 
• Данни за резултатите от обучението: 

- Продължителност на обучението по учебен план (брой учебни 
години/семестри); 

- Форма на обучение; 
- Факултетен номер; 
- Образователно-квалификационна степен и специалност; 
-  Наименование на учебните дисциплини (лекции, практически и 

семинарни упражнения), самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавател, 
научни изследвания, творчески проекти, участие в практика, стаж със съответстващия им 
хорариум и брой кредити по учебен план; 

- Оценки от положените изпити (с думи и с цифри), среден успех от курса 
на обучение     (с думи и с цифри); 

- Наименование на учебните дисциплини, по които е проведен 
държавният(те) изпит(и); 

- Оценки и среден успех от държавния(те) изпит(и) (с думи и с цифри), 
хорариум, брой кредити; 

• Тема и оценки на дипломната работа (с думи и цифри), хорариум, брой 
кредити; 

• Втора специалност, наименование на учебните дисциплини (лекции, 
практически и семинарни упражнения), самостоятелна работа, индивидуална работа с 
преподавател, научни изследвания, творчески проекти, участие в практика, стаж със 
съответстващия им хорариум и брой кредити по учебен план; оценки от положените изпити (с 
думи и с цифри); среден успех от курса на обучение (с думи и с цифри); наименование на 
учебните дисциплини, по които е проведен държавният изпит; оценки и среден успех от 
държавния(ите) изпит(и), брой кредити и/или тема и оценки от дипломната работа ( с думи и 
с цифри), брой кредити; 

• Печат на висшето училище, подписи на Ректора (ръководителя) на висшето 
училище и на ръководителя на звеното, осъществило обучението; 

• Текст: “Приложението е невалидно без диплома серия...., уникален 
идентификационен номер.... и регистрационен номер ............../................ дата”. 

• (в сила от 01.06.2009 г.) В дипломите за завършена образователно-
квалификационна степен на висше образование, под или до снимката на притежателя й 
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 Закона за 
висшето образование (ЗВО) и държавните изисквания. 

• Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше 
образование без холограмен стикер, не се признава от държавата. 

 
 2.5  Получаване на холограмни стикери 

Висшето училище подава в Министерството на образованието и науката данни за 
студентите, които са изпълнили всички задължения по учебния план на съответната 
специалност и са се дипломирали през учебната година. Данните задължително включват: 

- Имената, ЕГН/ЛНЧ (по документ за самоличност), гражданство; 
- Наименование на основното звено, организирало обучението; 
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- Факултетен номер; 
- Образователно-квалификационна степен;  
- Специалност и професионална квалификация; втора специалност; 
- Форма на обучението; 
- Номер на протокол и дата от ДИК. 

Министерството на образованието и науката извършва проверка в Регистъра на 
действащите и прекъснали студенти по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" ЗВО и писмено уведомява 
висшето училище в случай на констатирани несъответствия. 

При необходимост Технически университет - Варна предоставя убедителни писмени 
доказателства, въз основа на които получава холограмен стикер. 

Холограмните стикери се получават от Министерството на образованието и науката от 
Ректора или от упълномощено от него длъжностно лице. 

3. ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ЗАВЪРШВАНЕ НА ВИСШЕТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Оформяне на документацията от курса на следване: 
 3.1.1 Експерт ТИС: 

• извършва проверка на главните книги, относно наличието на оценки по 
всички процедури съгласно учебния план, по който семестриално е завършил студентът, 
след което нанася среден успех от курса на обучение и се подписва (фамилия, подпис). 

• изготвя на компютър академична справка на всички дипломанти от 
редовна и задочна форма на обучение, съдържаща пълното наименование, хорариум, 
кредити и оценки на дисциплините по учебния план, по който е завършил семестриално 
студентът, спазвайки „Процедура за изготвяне на академични справки в ТУ-Варна” и 
„Указания / Допълнителни указания”, относно оформяне на академични справки за издаване 
на дипломи за ВО. Вписва факултетния номер и учебната година, от която е валиден 
учебния план, по който се дипломира студента. Ако дипломантът е с признат период на 
обучение и признати дисциплини в друг университет, в АС се посочват поредните номера на 
признатите дисциплини (от-до), като последните се въвеждат с  пълното им наименование, 
хорариум, кредити и оценки. Академичната справка е придружена с Протокол от комисия и 
Приложение към него за признаването на дисциплини и кредити.  

На всяка академична справка за  ОКС „професионален бакалавър по..“, ОКС 
“бакалавър“ и ОКС “магистър”, освен данните от семестриалното завършване, се нанасят и 
следните данни: 

- Пълното наименование на специалността; 
- Професионалната квалификация по учебен план; 
- Продължителността на обучението (по учебен план); 
- Формата на обучение; 
- Пълното наименование на специализация / модул; 
- Среден успех от курса на обучение (с думи и с цифри); 
- Общ хорариум и брой кредити от курса на обучението. 

На академичните справки на студентите за ОКС „магистър” след висше образование, 
експерт ТИС нанася информация за дипломата от предходното ОКС: 

- Серия, идентификационен номер; 
- Регистрационен номер / дата; 
- Издадена от ..... (наименование на висшето училище по диплома); 
- Образователно-квалификационна степен; 
- Пълно наименование на специалността; 
- Професионална квалификация. 

 Експерт ТИС се подписва (фамилия, подпис) на изготвената академична справка. 
 В срокове, указани от деканатите, всеки студент е длъжен да се яви във Фронт-
офис, за проверка верността на данните на изготвената академична справка и да се 
подпише.  
 След извършване на проверката, експерт ТИС подготвя служебна бележка в 2 
екземпляра, удостоверяваща семестриалното завършване на студента. Студентът е длъжен 
да предаде единия екземпляр от служебната бележка заедно с два броя снимки в  
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съответната профилираща катедра, след което има право да получи дипломно задание 
и/или да се яви на държавен изпит. 

3.1.2 Техническите изпълнители / организаторите на профилиращите катедри 
извършват проверка на всички данни от академичната справка и сравняват: 

•  Наименованието, хорариума и кредитите на дисциплините на редовните 
и задочни студенти, съобразно учебната година и учебния план, по който семестриално е 
завършил студентът и при установени несъответствия попълват или коригират данните в 
академичната справка.  

• Оценките и наименованието на дисциплините по главната книга във 
Фронт-офис и се подписват на академичната справка (фамилия, подпис). 

При наличие на несъответствие между главна книга, академична справка и учебен 
план, последното се уточнява и отстранява от ръководителя на профилиращата катедра по 
съответния административен ред. 

3.1.3   Секретарите на факултети / колежи нанасят в академичната справка данните 
от дипломирането на студента: 

• Пълно наименование на учебните дисциплини, по които е проведен 
държавният изпит; 

• Оценки и среден успех от държавния изпит (с думи и с цифри), хорариум, 
брой кредити; 

• Коректно напечатана/изписана тема на дипломна работа; 
• Оценки и среден успех на дипломната работа (с думи и с цифри), 

хорариум, брой кредити; 
• Номер(а) и дата(и) на протокола(ите) на държавната(ите) изпитна(и) 

комисия(и); 
• Втора специалност 

и се подписват на академичната справка (фамилия, подпис). 
Секретарите на факултети / колежи предават подготвените академични справки за 

подпис, дата и печат на Декан / Директор. 
      Секретарите на факултети предоставят подготвените академични справки по опис 
в отдел „УДСБД“ за изготвяне на диплома за висше образование, придружени с: 

• за ОКС „професионален бакалавър по..“, ОКС „бакалавър”, или ОКС 
„магистър” след средно образование: 

- Разпечатка от регистрацията на дипломанта в Регистър на действащи и 
прекъснали студенти и докторанти в МОН (чл.10, ал.2, т.3 „в” от ЗВО); 

- Копие на документ за самоличност; 
- Копие от заданието на дипломната работа (ако е с дипломна работа); 
- Служебна бележка за семестриално завършване. 

• за завършилите ОКС „магистър” след ОКС „бакалавър” или „магистър”: 
- Разпечатка от регистрацията на дипломанта в Регистър на действащи и 

прекъснали студенти и докторанти в МОН (чл.10, ал.2, т.3 „в” от ЗВО); 
- Копие от дипломата на завършеното предходно ОКС; 
- Копие на документ за самоличност; 
- Копие от заданието на дипломната работа; 
- Служебна бележка за семестриално завършване. 

При наличие на разлика в имената по документ за самоличност и диплома за 
предходно образование, към комплекта документи за изготвяне на диплома е необходимо да 
се представят документи за идентичност на имена  (двойно гражданство и др.). 

Секретарите на факултетите съхраняват в архив по учебни години академичната 
справка и служебната бележка за семестриално завършване на дипломанта. 

Отдел „УДСБД“ съхранява в архив разпечатките и копие на академичните справки. 

3.2. Оформяне на резултатите от дипломирането 

Резултатите от дипломната защита или държавния изпит се попълват в протокол, който е 
част от  Протоколна книга  за студентите от дадена специалност. 
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Протоколът се попълва от секретаря на държавната изпитна комисия, подписва се от 
председателя и членовете на ДИК. Последен се подписва секретарят, като “водил протокола 
- секретар ...”. 

До два дни след провеждане на дипломната защита или държавния изпит, секретарят на 
държавната изпитна комисия нанася в главната книга успеха от дипломната работа и 
дипломната защита или държавния изпит, като вписва номера и датата на протокола, темата 
на дипломната работа, името на научния ръководител (при дипломна защита) и името на 
председателя на ДИК. Секретарят и председателят на ДИК се подписват в главната книга. 

Книгите с протоколите от дипломните защити или държавните изпити се съхраняват от 
секретарите на основните звена и се получават от профилиращите катедри само за дните на 
съответните сесии, за които е насрочена дипломната защита или държавния изпит.     

В срок до 14 дни след дипломирането, на определените места в главната книга се нанася 
необходимата информация съгласно чл.16 ал.1 т.2 от „Наредба за държавните изисквания 
към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища“. 

4. ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
След отпечатването на дипломата-оригинал за висше образование, служителят от отдел 

„УДСБД“ се подписва (име, фамилия и подпис) на академичната справка и описва дипломата 
в специален дневник – “Книга за регистриране на издаваните дипломи за висше 
образование” в съответствие с чл.16 ал.2 т.1-8 от „Наредба за държавните изисквания към 
съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища“. Регистрите се 
съхраняват в метална каса. 

Отдел „УДСБД“ предoставя на отдел „Ректорат” (Деловодство) в 2 екземпляра списък на 
изработените дипломи по регистрационен номер и дата, подписан от служител на „УДСБД“, 
като единия екземпляр се връща в „УДСБД“, подписан от служител „Ректорат” (Деловодство). 

Секретарите на основните звена получават от „УДСБД“ готовите дипломи за висше 
образование, след което техническите изпълнители / организатори залепват снимките в тях. 

Секретарите на основните звена уведомяват дипломантите (съобщение, e-mail, …) за 
периода, в който трябва лично да се подпишат на дипломата си. 

Дипломите и приложенията към тях се подписват от Декан / Директор и се подпечатват от 
Факултета / Колежа, след което се представят за подпис от Ректор. 

Подписаните от Ректор дипломи за висше образование се проверяват по предоставения 
от „УДСБД“ списък и подпечатват с гербов печат и печат „Ректорат” от главен технически 
сътрудник на отдел „Ректорат”.  

(в сила от 01.06.2009 г.) На подписаните и подпечатани дипломи за завършена 
образователно-квалификационна степен на висше образование, под снимката на 
притежателя й се поставя холограмен стикер от главен технически сътрудник на отдел 
„Ректорат”, след което (в сила от 01.01.2012 г.): 

- сканира дипломата; 
- прикачва сканираното изображение в Регистъра на завършилите студенти; 
- и въвежда уникалния идентификационен номер и регистрационния номер/ дата на 

дипломата в Регистъра на завършилите студенти; 
- прави проверка в Регистъра на завършилите студенти. 

Подписаните и подпечатани дипломи се предоставят на секретарите на съответните 
факултети / колежи. 

Забранява се подписване на дипломи за висше образование с печат-подпис. 
• В деканатите на основните звена дипломите се описват в “Книга за регистриране на 

издаваните дипломи за висше образование”, която съдържа: 
- Наименование на висшето училище и на основното звено;  
- Първи и последен регистрационен номер, вписан в книгата; 
- Датите на завеждане и приключване на книгата; 
- Уникален идентификационен и регистрационен номер на документа и година на 

издаването му; 
- Факултетен номер или друг код, идентифициращ обучаващия се; 
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- Име, презиме и фамилия и ЕГН (или личен номер на чужденеца); 
- Форма и продължителност на обучението; 
- ОКС и специалност; 
- Среден успех от курса на обучение и успех от ДР/ДИ; 
- Дата на получаване на документа и подпис на получателя; 
- Длъжност и подпис на служебното лице, удостоверяващо информацията. 

• Дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше 
образование се връчват на студентите срещу подпис. Дипломата може да се получи и от 
друго лице срещу представено нотариално заверено пълномощно. В този случай се записват 
трите му имена, номер на документа за самоличност, дата и място на издаване, след което 
лицето се подписва в съответната графа, а пълномощното се съхранява при секретарите на 
факултети. 

5. АНУЛИРАНЕ НА СГРЕШЕНИ И ПОВРЕДЕНИ БЛАНКИ НА ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Анулирането на бланките за дипломи, които са били сгрешени при попълването, се 
извършва от комисия в състав от трима души, назначени със заповед на Ректора. В състава 
на комисията влизат Зам. ректор УД и служители от отдел „УДСБД“. 

Анулирането на бланките за дипломи, които са станали негодни за ползване по други 
причини, след като са предадени в основните звена, се извършва от комисия, назначена от 
Декана на факултета.  

Секретарят на факултета/колежа предоставя в „УДСБД“ комплект от документи:  
- Заповед за комисия, в която влизат Декан, Зам. Декан УД и секретар на 

факултета; 
- Протокол за анулиране на бланките за висше образование; 
- Акт за брак за унищожаване на бланките. 

Комисиите съставят предложение за брак до Стопански съвет, в който описват номерата 
на станалите негодни за ползване бланки за дипломи. След решението на Стопанския съвет 
се изготвя Заповед на Ректора за унищожаване на бракуваните и анулирани бланки за 
дипломи. В изпълнение на издадената заповед се изготвят Акт за брак  и Заповед за  
унищожаване на бланките, чрез изгаряне. 

Не се допуска анулиране на дипломи, които вече са връчени. В тези случаи се издава 
диплома-дубликат. 

6. ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА - ДУБЛИКАТ 
 

 Диплома-дубликат се издава в съответствие с чл.5 от „Наредба за държавните 
изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища” и 
§4. от Преходни и заключителни разпоредби към Постановление 16/26.01.2009 г. за 
изменение и допълнение на нормативни актове на МС, при: 

1.  Изгубена оригинална диплома; 
2.  Повредена оригинална диплома (станала негодна за ползване); 
3.  Установяване на фактологична грешка, след като дипломата вече е връчена; 
4. Установяване на различие между наименованието на ВУ и поставените върху 

дипломата печати (съгласно писмо на МОН, изх. № 3669/17.03.2000г.). 

 6.1. Необходими документи за издаване на диплома-дубликат: 
• Заявление до Ректора на ТУ-Варна, (с извършена проверка от секретар на 

факултет или Деловодство за автентичността на дипломата); 
• 2 броя снимки; 
• Квитанция за платена такса за издаване на диплома-дубликат. Такса не се 

заплаща в случаите по т.3 и т.4, когато грешката е по вина на ВУ; 
• Съобщение за невалидност на дипломата в местен печат, съдържащо 

основните данни на дипломата (име, специалност, фак.ном., у.и.номер, рег.номер/дата на 
издаване, издадена от …. Да се счита за ‚невалидна‘); 

• Академична справка, изготвена от секретаря на факултета; 
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• Негодната за ползване диплома (освен в случаите по т.1) се представя в ТУ-
Варна и върху нея се записва текст: “невалидна – издаден дубликат”, поставят се подпис на 
длъжностното лице, дата и печат на висшето училище. 

 6.2. Изготвяне на диплома-дубликат: 
• При издаване на диплома-дубликат на дипломи, издадени до влизането в сила 

на „Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните 
документи, издавани от висшите училища“ (ДВ, бр. 31/1997 г.), трябва да се използват 
образци, в които не е включен реквизит "образователно- квалификационна степен". 

• Дубликатът на диплома се издава върху образец-дубликат, съдържащ всички 
реквизити на оригиналната диплома, като в него се отразяват данните, съответстващи на 
периода на обучението, и се подписва от действащите в момента на издаването Декан на 
факултет (ръководител на основното звено) и Ректор на висшето училище. 

• В дипломата-дубликат се включва следният допълнителен текст “Дипломата е 
дубликат на невалидна диплома серия...., уникален идентификационен номер ...., 
регистрационен номер ...., дата….., издадена от (изписва се името на висшето училище, 
издало оригиналната диплома)”. 

• Регистрационният номер, под който се регистрира дубликатът на дипломата, е 
поредният номер в книгата за регистриране. Върху подписа на Ректора се полага печатът на 
висшето училище с държавния герб и се вписват датата и годината на издаване на 
дубликата. 

•    Издадените преди 1 юни 2009 г. дипломи и дубликати на дипломи за висше 
образование се признават от държавата без наличието на холограмен стикер.  

•    Издадените след 1 юни 2009 г. дубликати на дипломи за висше образование 
се признават от държавата без наличието на холограмен стикер, ако оригиналът на 
дипломата е издаден преди 1 юни 2009 г. 

• След издаването на диплома-дубликат, оригиналът се унищожава съгласно 
раздел 5 от настоящата процедура. 

• Отдел „УДСБД“ предoставя на отдел „Ректорат” (Деловодство) в 2 екземпляра 
списък, подписан от служител на „УДСБД“ на изработените дипломи-дубликати по 
регистрационен номер и дата, като единия екземпляр се връща в „УДСБД“, подписан от 
служител „Ректорат” (Деловодство). 

• Издадените дубликати на дипломи за висше образование издадени преди 
2004 г., се отразяват в отдел „Ректорат” (Деловодство) в „Книга за регистриране на 
издаваните дипломи за висше образование”. 

Препис от диплома не се издава от ВУ, а по общия ред за издаване на преписи от 
документи - чрез нотариата. 

При издаване на диплома-дубликат по т.3 и т.4 на лицето се издава удостоверение, че 
дипломата-дубликат не е по негова вина (съгласно писмо на МОН, изх. № 3669/17.03.2000г.). 

  

7. ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

Европейско дипломно приложение се издава като допълнение към оригиналната 
диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование. 

Европейското дипломно приложение съдържа информацията, съгласно реквизитите на 
Приложения № 1 и 2 към чл.7 от „Наредба за държавните изисквания към съдържанието на 
основните документи, издавани от висшите училища”, приета с постановление на МС № 215 
от 12.08.2004 г. , изменение  от 12.07.2013 г. 

Европейско дипломно приложение (ЕДП) към дипломата следва модела, разработен от 
Европейската комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО/ЦЕПЕС.  

 
 Реквизитите, които съдържа европейското дипломно приложение са:  

      1. Информация, идентифицираща притежателя на квалификацията: 
     1.1. Фамилно име; 
     1.2. Собствено и бащино име; 
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     1.3. Дата на раждане (ден/месец/година), място на раждане, държава, 
гражданство; 
     1.4. Факултетен номер на студента. 
      2. Информация, идентифицираща квалификацията: 
     2.1. Пълно наименование на квалификацията (изписва се на български 
език) и ако квалификацията отразява общоприета титла/звание (доктор, 
инженер), тя се отразява (изписва се на български език); 
     2.2. Професионално направление за придобиване на квалификацията; 
     2.3. Наименование и статут на висшето училище (държавно или частно), 
осъществило обучението и присъдило квалификацията (изписва се на български 
език), акредитация; 
     2.4. Наименование и статут на институцията (ако е различна от 2.3), 
която е администрирала обучението (изписва се на български език) и 
акредитация; 
     2.5. Език(езици), на който е проведено обучението/изпитите. 
      3. Информация за равнището на квалификацията: 
     3.1. Равнище на квалификацията и нейното място в националната 
образователна система; 
     3.2. Официална продължителност на програмата за обучение (в седмици или 
в години) и действителната учебна заетост на студента; 
     3.3. Изискване(ия) за достъп. 
      4. Информация за съдържанието на обучението и получените резултати: 
     4.1. Форма на обучение; 
     4.2. Изисквания на програмата (съществуващи нормативни изисквания, 
осигуряващи придобиването на квалификацията); 
     4.3. Описание на програмата (например модули на обучение или изучавани 
учебни дисциплини) и индивидуални оценки, нива/кредити, получени от 
студента; 
     (ако тази информация се намира в официалното приложение към дипломата, 
тя трябва да се използва в тази секция). 
     4.4. Прилагана(и) система(и) на оценяване, както и (ако това е 
приложимо) обяснение за разпределението на оценките и скалата за оценяване; 
     4.5 Място на квалификацията в националната система за висше образование 
(изписва се на български език). 
       5. Информация за функцията на квалификацията: 
     5.1. Достъп до следващо академично обучение; 
     5.2. Достъп до професия. 
      6. Допълнителна информация (характеризираща висшето училище и 
квалификацията): 
     6.1. Допълнителна информация; 
     6.2. Други източници на информация. 
      7. Заверяване на приложението: 
     7.1. Дата на издаване; 
     7.2. Име и подпис на упълномощеното лице, издало приложението; 
     7.3. Длъжност на упълномощеното лице; 
     7.4. Официален печат на институцията, която гарантира автентичността на 
Приложението. 
      8. Информация относно националната система за висше образование (изготвя се от 

националния ENIC/NARIC център към Министерството на образованието и науката). 

Европейското дипломно приложение се издава на български език и на английски език. 

7.1. Необходими документи за издаване на Европейско дипломно 
приложение: 

- Заявление до Ректора на ТУ-Варна за издаване на Европейско дипломно 
приложение, подадено при секретаря на факултета (превода на темата на дипломната 
работа (ДР), съгласуван с ръководителя на ДР и подпис  на Р-л катедра); 

- Копие на документ за самоличност; 
- Копие на оригиналната диплома за висше образование, към която ще се издава 

приложението. 
При наличие на признат период на обучение към комплекта документи се 

добавят документите за признаване на периода и на кредитите, както и таблица, съдържаща: 
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код и наименование на дисциплината на български и на английски език подписана от Р-л 
катедра. 
 При различие в имената от последния документ за самоличност и дипломата, е 
необходимо да се представи документ за идентичност на имена. 

7.2. Изготвяне на Европейско дипломно приложение към оригиналната 
диплома за висше образование 

 След въвеждане на информацията от „УДСБД“, секретарите на факултети / колежи 
или упълномощени за това лица от профилиращите катедри, проверяват получените 
разпечатки с данните за издаване на Европейско дипломно приложение. Ако има липсваща 
или сгрешена информация, то тя се попълва или коригира, след което разпечатките се 
връщат в „УДСБД“, подписани (фамилия, подпис) от лицето извършило проверката. 
 Секретарите на факултети предават проверените разпечатки в отдел „УДСБД“ за 
отпечатване на оригинално Европейско дипломно приложение.  
 След отпечатване на оригиналните Европейски дипломни приложения, служителите 
от „УДСБД“ ги описват в „Книга за регистриране на дипломи” за висше образование към 
съответния регистрационен номер на оригиналната диплома за ВО и ги предават на 
секретарите на факултети. 

Отдел „УДСБД“ предоставя на отдел „Ректорат” (Деловодство) в 2 екземпляра списък, 
подписан от служител на „УДСБД“ на изработените Европейски дипломни приложения, като 
единия екземпляр се връща в „УДСБД“, подписан от служител „Ректорат” (Деловодство). 
 Европейските дипломни приложения се подписват от Декан, след което се 
предоставят за подпис от Ректор.  

Подписаните от Ректор Европейски дипломни приложения се подпечатват в служба 
„Деловодство”. 
 Подписаните и подпечатани Европейски дипломни приложения се предоставят на 
секретарите на съответните факултети / колежи, които ги описват в „Книга за регистриране 
на дипломи” за висше образование към съответния регистрационен номер на оригиналната 
диплома за ВО и ги връчват на студентите срещу подпис. 
 

8. ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЕЗИКОВА 
ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ / АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова 
подготовка се издава на чужденци по български/английски  език.  

8.1 Задължителните реквизити, които съдържа свидетелството за 
специализирана и езикова подготовка по български/английски език са: 

• Данни за висшето училище: 
- Наименование и местонахождение на висшето училище; 
- Наименование на основното звено, организирало обучението; 

• Данни, идентифициращи притежателя на свидетелството: 
- Имената, съгласно документ за самоличност, ЕГН (или личен номер на 

чужденеца от документа за самоличност); 
- Дата и място на раждане (град / село, област, държава), гражданство; 
- Продължителност на обучението по учебен план (брой учебни 

години/семестри); 
- Форма на обучение. 

• Наименование на учебните дисциплини, семинарни упражнения, хорариум и 
брой кредити по учебен план; 

• Среден успех от курса на обучение,  общ брой кредити; 
• Печат на висшето училище, подписи на Ректора на висшето училище и на 

ръководителя на звеното, осъществило обучението и Директор на Дирекция „Международна 
дейност и чуждестранни студенти“; 

• Серия и уникален идентификационен номер на свидетелството, 
регистрационен номер и дата; 
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8.2. Оформяне на документацията от подготвителния курс 
8.2.1 Експерт ПЧСК:  

• извършва проверка на главната книга, относно наличието на оценки по 
всички процедури съгласно учебния план, след което нанасят среден успех от курса на 
обучение и се подписват (фамилия, подпис); 

• изготвя на компютър академични справки на всички завършили 
подготвителен курс с пълното наименование, хорариум, кредити и оценки на дисциплините 
по учебния план, по който са завършили, спазвайки „Процедура за изготвяне на академични 
справки в ТУ-Варна” и „Указания / Допълнителни указания”, относно оформяне на 
академични справки. Вписва факултетния номер и учебната година, от която е валиден 
учебният план, по-който се завършва. 

На всяка академична справка, освен данните от завършване експерт ПЧСК нанася 
следните данни: 

- Продължителност на обучението (по учебен план); 
- Форма на обучение; 
- Език на подготвителния курс; 
- Среден успех от курса на обучение (средна аритметична от всички 

оценки) (с думи и с цифри); 
- Общ брой кредити от курса на обучението. 

След това се  подписва (фамилия, подпис) на изготвената академична справка. 
8.2.2 Експерт МРИ извършва проверка на всички данни от академичните 

справки като: 
- Сравнява наименованието, хорариума и кредитите на дисциплините 

по учебния план на завършилите;  
- Сравнява оценките по главна книга и при установени несъответствия 

попълват или коригират данните в академичната справка и се подписва (фамилия, подпис); 
• Експерт ПЧСК предоставя подготвените академични справки по опис в 

отдел „УДСБД“ за въвеждане на данните, придружени: 
- Копие на документ за самоличност; 
- При необходимост и други документи. 

  
 Отдел „УДСБД“ съхранява в архив разпечатките и копие на академичните справки. 

 

8.3  Отпечатване на свидетелство за специализирана езикова подготовка по 
български/английски език 

След отпечатване на свидетелствата за специализирана и езикова подготовка по 
български/английски език, служителите от „УДСБД“ се подписват (име, фамилия и подпис) на 
академичната справка и описват свидетелствата по регистрационни номера в специален 
дневник – “Книга за регистриране на издаваните дипломи за висше образование”, в 
съответствие с чл.16, ал.2, т.1-8 от „Наредба за държавните изисквания към съдържанието 
на основните документи, издавани от висшите училища“. 

Отдел „УДСБД“ предoставя на отдел „Ректорат” (Деловодство) в 2 екземпляра 
списък, подписан от служител на „УДСБД“ на изработените свидетелства за специализирана 
и езикова подготовка по български/английски език по регистрационен номер и дата, като 
единия екземпляр се връща в „УДСБД“, подписан от служител „Ректорат” (Деловодство). 

Отдел „УДСБД“ предава готовите свидетелства на експерт ПЧСК с искане по 
серийни номера. 

Свидетелствата за специализирана и езикова подготовка по български/английски 
език, се подписват от Директор Дирекция „Международна дейност и чуждестранни студенти“, 
Директор на основното звено, след което се представят за подпис от Ректор. 

Подписаните от Ректор свидетелства за специализирана езикова подготовка се 
проверяват по предоставения от „УДСБД“ списък и подпечатват с гербов печат и печат 
„Ректорат” в Деловодство.  
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Забранява се подписване на свидетелствата за специализирана и езикова 
подготовка по български/английски език с печат-подпис. 

• В Дирекция „Международна дейност и чуждестранни студенти“, свидетелства 
за специализирана и езикова подготовка по български/английски език се описват в “Книга за 
регистриране на издаваните дипломи за висше образование”, която съдържа: 

- Наименование на висшето училище и на основното звено;  
- Първи и последен регистрационен номер, вписан в книгата; 
- Датите на завеждане и приключване на книгата; 
- Уникален идентификационен и регистрационен номер на документа и 

година на издаването му; 
- Факултетен номер или друг код, идентифициращ обучаващия се; 
- Име, презиме и фамилия и ЕГН (или личен номер на чужденеца); 
- Форма и продължителност на обучението; 
- Среден успех от курса на обучение;  
- Дата на получаване на документа и подпис на получателя; 
- Длъжност и подпис на служебното лице, удостоверяващо информацията. 

 
 Свидетелствата за специализирана и езикова подготовка по български/английски 
език се връчват на завършилите срещу подпис.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процедурата за изготвяне и издаване на диплома за завършена образователно -
квалификационна степен на висше образование, европейско дипломно приложение и 
свидетелство за езикова подготовка в Технически университет – Варна е утвърдена на АС с 
протокол № .... / ……………. год. 
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	Наименование (утвърден от АС с пр-л № 11 /2007 год.)
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	„Процедура за изготвяне и издаване на дипломи за завършено висше образование в ТУ-Варна“
	Документ 61
	1
	1. ЦЕЛ
	2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
	2.1. Закупуване и съхраняване на документи за висше образование
	Експерт „Контрол и организация на учебната дейност” организира закупуването на документи за висше образование по направените от заинтересованите отдели и сектори заявки, като задължително получава от фирмата производител документ-опис за броя и номера...
	Отдел „УДСБД“ предава изготвените документи за висше образование на секретарите на основни звена, с искане по серийни номера.  Екземпляр от искането се предава във “Финансово-счетоводен отдел” на ТУ-Варна.

	2.2. Съдържание на дипломата за висше образование (по Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - приета с Постановление на МС  №215 от 12.08.2004г., изм. ДВ бр.62 от 12.07.2013 г.  чл.4)
	2.3. Задължителните реквизити, които съдържа дипломата са:
	2.4. Задължителните реквизити, които съдържа приложението към дипломата, са:

	3. ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ЗАВЪРШВАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
	3.1. Оформяне на документацията от курса на следване:
	3.2. Оформяне на резултатите от дипломирането
	Резултатите от дипломната защита или държавния изпит се попълват в протокол, който е част от  Протоколна книга  за студентите от дадена специалност.
	Протоколът се попълва от секретаря на държавната изпитна комисия, подписва се от председателя и членовете на ДИК. Последен се подписва секретарят, като “водил протокола - секретар ...”.
	До два дни след провеждане на дипломната защита или държавния изпит, секретарят на държавната изпитна комисия нанася в главната книга успеха от дипломната работа и дипломната защита или държавния изпит, като вписва номера и датата на протокола, темата...
	Книгите с протоколите от дипломните защити или държавните изпити се съхраняват от секретарите на основните звена и се получават от профилиращите катедри само за дните на съответните сесии, за които е насрочена дипломната защита или държавния изпит.
	В срок до 14 дни след дипломирането, на определените места в главната книга се нанася необходимата информация съгласно чл.16 ал.1 т.2 от „Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища“.


	4. ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	След отпечатването на дипломата-оригинал за висше образование, служителят от отдел „УДСБД“ се подписва (име, фамилия и подпис) на академичната справка и описва дипломата в специален дневник – “Книга за регистриране на издаваните дипломи за висше образ...
	Отдел „УДСБД“ предoставя на отдел „Ректорат” (Деловодство) в 2 екземпляра списък на изработените дипломи по регистрационен номер и дата, подписан от служител на „УДСБД“, като единия екземпляр се връща в „УДСБД“, подписан от служител „Ректорат” (Делово...
	Секретарите на основните звена получават от „УДСБД“ готовите дипломи за висше образование, след което техническите изпълнители / организатори залепват снимките в тях.
	Дипломите и приложенията към тях се подписват от Декан / Директор и се подпечатват от Факултета / Колежа, след което се представят за подпис от Ректор.
	Подписаните от Ректор дипломи за висше образование се проверяват по предоставения от „УДСБД“ списък и подпечатват с гербов печат и печат „Ректорат” от главен технически сътрудник на отдел „Ректорат”.
	(в сила от 01.06.2009 г.) На подписаните и подпечатани дипломи за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование, под снимката на притежателя й се поставя холограмен стикер от главен технически сътрудник на отдел „Ректорат”, след ...
	- сканира дипломата;
	- прикачва сканираното изображение в Регистъра на завършилите студенти;
	- и въвежда уникалния идентификационен номер и регистрационния номер/ дата на дипломата в Регистъра на завършилите студенти;
	Подписаните и подпечатани дипломи се предоставят на секретарите на съответните факултети / колежи.
	Забранява се подписване на дипломи за висше образование с печат-подпис.

	5. АНУЛИРАНЕ НА СГРЕШЕНИ И ПОВРЕДЕНИ БЛАНКИ НА ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	Анулирането на бланките за дипломи, които са били сгрешени при попълването, се извършва от комисия в състав от трима души, назначени със заповед на Ректора. В състава на комисията влизат Зам. ректор УД и служители от отдел „УДСБД“.
	Анулирането на бланките за дипломи, които са станали негодни за ползване по други причини, след като са предадени в основните звена, се извършва от комисия, назначена от Декана на факултета.
	Секретарят на факултета/колежа предоставя в „УДСБД“ комплект от документи:
	Комисиите съставят предложение за брак до Стопански съвет, в който описват номерата на станалите негодни за ползване бланки за дипломи. След решението на Стопанския съвет се изготвя Заповед на Ректора за унищожаване на бракуваните и анулирани бланки з...
	Не се допуска анулиране на дипломи, които вече са връчени. В тези случаи се издава диплома-дубликат.

	6. ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА - ДУБЛИКАТ
	6.1. 6.1. Необходими документи за издаване на диплома-дубликат:
	6.2. 6.2. Изготвяне на диплома-дубликат:
	 Отдел „УДСБД“ предoставя на отдел „Ректорат” (Деловодство) в 2 екземпляра списък, подписан от служител на „УДСБД“ на изработените дипломи-дубликати по регистрационен номер и дата, като единия екземпляр се връща в „УДСБД“, подписан от служител „Ректо...


	7. ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
	7.1. Необходими документи за издаване на Европейско дипломно приложение:
	Отдел „УДСБД“ предоставя на отдел „Ректорат” (Деловодство) в 2 екземпляра списък, подписан от служител на „УДСБД“ на изработените Европейски дипломни приложения, като единия екземпляр се връща в „УДСБД“, подписан от служител „Ректорат” (Деловодство).


	8. ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ / АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
	Свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка се издава на чужденци по български/английски  език.
	8.1 Задължителните реквизити, които съдържа свидетелството за специализирана и езикова подготовка по български/английски език са:

	8.3  Отпечатване на свидетелство за специализирана езикова подготовка по български/английски език
	След отпечатване на свидетелствата за специализирана и езикова подготовка по български/английски език, служителите от „УДСБД“ се подписват (име, фамилия и подпис) на академичната справка и описват свидетелствата по регистрационни номера в специален дн...
	Отдел „УДСБД“ предoставя на отдел „Ректорат” (Деловодство) в 2 екземпляра списък, подписан от служител на „УДСБД“ на изработените свидетелства за специализирана и езикова подготовка по български/английски език по регистрационен номер и дата, като един...
	Отдел „УДСБД“ предава готовите свидетелства на експерт ПЧСК с искане по серийни номера.
	Свидетелствата за специализирана и езикова подготовка по български/английски език, се подписват от Директор Дирекция „Международна дейност и чуждестранни студенти“, Директор на основното звено, след което се представят за подпис от Ректор.
	Подписаните от Ректор свидетелства за специализирана езикова подготовка се проверяват по предоставения от „УДСБД“ списък и подпечатват с гербов печат и печат „Ректорат” в Деловодство.
	Забранява се подписване на свидетелствата за специализирана и езикова подготовка по български/английски език с печат-подпис.


