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ПРИЕМ  

НА  ЧУЖДЕСТРАННИ  ГРАЖДАНИ  
 
 

Общи условия за кандидатстване 
 
За обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите могат да 
кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават документ за завършено 
средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на 
страната, в която е придобито средното образование. 
 

Може да се кандидатства в различни специалности и форми на обучение. 
 
 

1. Кандидатстване за обучение при условията и по реда 
за приемане на български граждани 

 
Чужденци могат да кандидатстват за обучение при условията и по реда за приемане на 
български граждани, ако: 
- имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България 
- имат статут на бежанци 
- са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското 
икономическо пространство 
 
Условия за кандидатстване: 
 
1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението 
си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование. 
2. Да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните 
специалности. Когато в дипломата за средно образование по съответния предмет не е 
вписана оценка, която участва в образуването на състезателния бал, лицето представя 
документ за положен изпит по този учебен предмет в българско училище, определено 
от МОН. 
3. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията, 
за която се кандидатства. 
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Документи: 
 
1. Комплект документи за кандидатстване (по образец) 
2. Оригинал и копие от дипломата за средно образование 
*Завършилите небългарски училища представят Удостоверение от МОН за признато 
средно образование с преизчислени по шестобалната система оценки по отделните 
предмети. 
3. Документ за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс. 
 
 

2. Прием на чуждестранни граждани 
 
Всички чуждестранни лица (извън изброените по-горе категории), които кандидатстват 
за обучение, се класират по документи и заплащат годишни такси за обучение на чужди 
граждани. 
 
Условия за кандидатстване: 
 
1. 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 на сто от максималната стойност по системата за 
оценяване в страната, в която е придобито средното образование. 
2. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията, 
за която се кандидатства. 
 
Необходими документи: 
 
1. Формуляр по образец, съдържащ кратки биографични данни и наименование на 
желаната/ите от кандидата специалност/и за обучение. 
2. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с 
оценките – за кандидатите за пълен срок на обучение; 
3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на 
кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е 
придобито средното образование; 
4. Академична справка – при кандидатстване за частичен срок на обучение; 
5. Копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща 
на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” – за 
кандидатите за обучение в магистърска степен. 
6. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република 
България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана 
подготовка. Кандидат–студенти, владеещи български език и притежаващи свидетелство 
за езикова и специализирана подготовка, се записват в първи курс без приемен изпит в 
специалност по избор. 
7. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата за 
кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която кандидатства 
лицето; 
8. Kопие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, 
едното от които е българско; 
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9. Четири броя снимки; 
10. Ксерокопие на документа за самоличност, съдържащ имената на кандидата на 
латиница. 
11. Декларация за финансово обезпечаване на кандидата по време на обучението му 
 
Документите, № 2, 3, 4, 5 и 7 трябва 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 за 
легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. 
 
Документите се представят по един от следните начини: 
 Лично; 
 С препоръчана пратка на адреса на висшето училище; 
 Чрез упълномощени лица от висшето училище, намиращи се в страната, от 
която кандидатства лицето или на територията на Република България. 
 

Срок за подаване на документи: 1 октомври 
 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите взема решение за 
одобряване на кандидатите до 1 ноември

 
Забележка: 
Документите на одобрените от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 
лица се изпращат в Министерството на образованието и науката с оглед 
изпълнението на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване – виза 
вид D. 
Министерството на образованието и науката издава Удостоверение за 
приемане на кандидат-студентите за обучение в Република България и писмено 
уведомява Министерството на външните работи и Дирекция “Миграция” на 
Министерството на вътрешните работи за това. 
Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е издадено. 
 
Обучение по български език 
 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите осигурява подготвителен курс 
на обучение по български език на одобрените за прием кандидат-студенти чужденци.  
Обучението за езикови и специализирани знания е с продължителност една учебна 
година. 
Курсът завършва с писмен и устен изпит, който се полага пред комисия. 
Лицата, които владеят български език, могат да се явят на изпитите, без да са 
преминали езикова подготовка. 
Специализираната подготовка завършва с изпити по всички учебни дисциплини, 
предвидени в учебния план, които се полагат пред комисия. 
На успешно завършилите езиковата и специализираната подготовка Висше училище по 
агробизнес и развитие на регионите издава удостоверение. 
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Завършване на обучението 
 
Обучението по всяка специалност завършва с полагане на държавен изпит. 
Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър” съгласно чл. 42 ал. 1 т. 1 или образователно-квалификационна степен 
„Магистър” от Закона за висшето образование на Република България, като получават 
диплома за завършено висше образование и Европейско дипломно приложение, 
съответстващо на Европейската квалификационна рамка за насърчаване на 
мобилността и обучението през целия живот. 
 
Продължителност на обучението:  

- ОКС „Бакалавър” – 8 семестъра (минимум 240 кредита) 
- ОКС „Магистър” – 2, 3, 4 или 5 семестъра (минимум 60, 90, 120 или 150 кредита)  

в зависимост от завършеното висше образование и специалността,
            в която се кандидатства 

 
 

 
Системата на висшето образование в България 

 
Системата на висшето образование организира обучение след завършено средно 
образование и се състои от следните степени: 
1. образователно-квалификационна степен "бакалавър", за придобиването на която 
в съответствие с учебния план се изискват: 
а) не по-малко от 180 кредита със срок на обучение не по-малък от три години - 
"професионален бакалавър по..."; 
б) не по-малко от 240 кредита със срок на обучение не по-малък от 4 години - 
"бакалавър"; 
2. образователно-квалификационна степен "магистър", за придобиването на която 
се изискват: 
а) не по-малко от 300 кредита съгласно учебния план със срок на обучение не по-малък 
от 5 години; 
б) не по-малко от 120 кредита след придобита образователно-квалификационна степен 
"бакалавър" по т. 1, буква "а"; 
в) не по-малко от 60 кредита след придобита образователно-квалификационна степен 
"бакалавър" по т. 1, буква "б". 
Обучението в степента "бакалавър” в съответствие с учебния план осигурява 
широкопрофилна подготовка или специализирана професионална подготовка по 
професионални направления и специалности. 
Обучението в степента "магистър" осигурява задълбочена фундаментална подготовка, 
съчетана с профилиране в определена специалност. 
Обучението в образователната и научна степен "доктор" се осъществява по научни 
специалности. 


