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Министерството на външните работи на Република България поднася
своите почитания на дипломатическите мисии и представителствата на
международните организации, акредитирани в Република България, и има
честта да предостави следната информация относно процедурите и
изискванията за прием на служители на дипломатическите мисии и
членовете на техните семейства за обучение във висши учебни заведения в
Република България:
Висшите училища в Република България са автономни и сами
определят и обявяват условията и реда за участие в конкурсните изпити;
кандидатстудентските документи и сроковете за тяхното подаване; датите
за провеждане на конкурсните изпити; критериите и процедурите за
оценяване и класиране; документите и сроковете за записване на
новоприетите студенти.
1.
Общ ред и условия за прием на чуждестранни граждани от
държави-членки на Европейския съюз и на Европейското
икономическо пространство:
Приемът на студенти, докторанти и специализанти, които са
граждани на държави - членки на Европейския съюз (ЕС) и на Европейското
икономическо пространство (ЕИП) в български висши учебни заведения, се
извършва съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 7 от Закона за висшето
образование, при условията и по реда, определени за българските граждани
- чрез конкурсен изпит.
./.
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2.
Общ ред и условия за прием на чуждестранни граждани от
страни извън Европейския съюз и на Европейското икономическо
пространство:
Редът и условията за прием на чужденци от страни извън
Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство за
студенти в български висши училища са регламентирани в Наредбата за
държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на
Република България (ПМС № 79 от 2000г., изм. ДВ. бр.57 от 28 юли 2015г.).
Механизмите за прием на чуждестранни граждани за обучение във
висшите училища на Република България, съгласно чл. 11, ал. 2 на
Наредбата, са следните:
- в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен,
културен и научен обмен;
- съгласно актове на Министерския съвет;
- при условията на чл. 95, ал. 8 на Закона за висшето образование
(обучение срещу заплащане).
В приложената справка се съдържа подробна информация относно
реда и критериите за прием на чуждестранни студенти в български висши
училища.
Министерството на външните работи на Република България се
ползва от случая, за да поднови на дипломатическите мисии и
представителствата на международните организации, акредитирани в
Република България, уверенията в отличната си към тях почит.
Приложение: съгласно текста /2стр./
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Информационна справка
Подборът на чужденци, в изпълнение на междуправителствени
спогодби за образователен, културен и научен обмен, се извършва от
компетентните органи в съответната страна. Документите на кандидатите
се изпращат в Министерството на образованието и науката на Република
България (МОН) по дипломатически път чрез компетентните институции в
страната, от която лицата кандидатстват. Приемът се извършва при
условията и по реда, определени в междуведомственото споразумение след
съгласуване със съответните висши училища, което се осъществява от МОН.
Тези кандидат-студенти не полагат приемни изпити във висшите училища
на Република България.
Някои от държавите, с които България има подписани
междуправителствени програми за образователен, културен и научен обмен,
предоставят специален режим за членове на семейства на дипломатически
служители, акредитирани в България. Специалният режим се регламентира
от многосекторни междуправителствени програми за сътрудничество или
междуправителствени програми за сътрудничество в областта на
образованието и науката и най-често включва освобождаване от такси за
обучение за периода на задграничния мандат в държавни и общински
средни училища и в държавни висши училища за някои специалности, с
изключение на специалностите от направленията по изкуства, медицина и
спорт. Приетите по този ред студенти не получават стипендия и не ползват
общежитие.
При липса на договорен специален режим за членове на семейства в
рамките на междуправителствени спогодби и програми за сътрудничество,
се прилага общият ред за прием на чуждестранни граждани за обучение във
висши училища в България.
Приемът на кандидати по актове на Министерския съвет на
Република България се извършва при условията и по реда, определени в
съответния акт.
Кандидатите, които съгласно чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето
образование се обучават срещу заплащане, се приемат по документи, като
минималният среден успех от учебните предмети от документа за
завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността,
за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62% от
максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е
придобито средното образование.
Решение за одобряване на кандидатите се взима от висшето училище,
което изпраща документите им в Министерството на образованието и
науката, с оглед изпълнение на процедурата по издаване на визи за
дългосрочно пребиваване - виза вид “D”. В случаите, когато документите
отговарят на необходимите изисквания, Министерството на образованието
и науката издава Удостоверение за приемане на кандидат-студентите за
обучение в Република България и писмено уведомява за това
Министерството на външните работи и Министерството на вътрешните
работи.
Чуждестранните кандидати подават в избрано от тях висше училище
следните документи, съгласно чл. 12 от Наредбата:
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- Формуляр или молба с кратки биографични данни, както и желаните
висши училища и специалности;
- Копие от документа за завършено средно образование и от
приложението с оценките - за кандидатите за пълен срок на обучение;
- Копие от документа за завършено висше образование със степен,
съответстваща на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или
“магистър” - за кандидатите за обучение в магистърска степен;
- Документ, издаден от компетентен държавен орган, с който се
удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във
висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
- Академична справка – за студенти, кандидатстващи за частичен срок
на обучение;
- Документ за владеене на български език, издаден от висше училище
в Република България – за кандидатите, които няма да преминават езикова
и специализирана подготовка;
- Копие от документа за гражданство – за кандидатите с двойно
гражданство, едното от които е българско;
- Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок от датата на
кандидатстване, заверено от съответните органи в страната, от която
лицето кандидатства;
- Две снимки.
Горепосочените документи следва да бъдат легализирани, преведени
и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на
Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на
такива – по общия ред на заверките, преводите и легализациите.
Срокът за подаване на документите на кандидатите за обучение в
образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър”,
„бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование е 1
октомври в годината на кандидатстването, а за кандидатите за обучение в
образователно-квалификационна степен „магистър” след завършена
образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” – до
началото на летния семестър на съответната учебна година.
Лицата, които кандидатстват за обучение на собствени разноски,
заплащат таксите за обучение, след като са получили виза “D” и са
пристигнали в Република България. Размерът на таксите за държавните
висши училища е в евро и се утвърждава ежегодно с Постановление на
Министерския съвет.
Разработена е рейтингова система на висшите училища в България,
която подпомага потребителите на образователни услуги в избора на
висше училище. Версия 2015 на системата съдържа информация за 51
акредитирани университета в България, които предлагат обучение в
различни специалности, групирани в 52 професионални направления. С
оглед на индивидуалните интереси на потребителите, системата дава
възможност да бъдат правени различни по обхват и вид сравнения и
класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите
професионални направления. Рейтинговата система също така осигурява
възможност на висшите училища да присъстват в европейското и световно
образователно пространство. Повече информация за системата може да
бъде намерена на адрес: http://rsvu.mon.bg.
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