УТВЪРЖДАВАМ:
ВАНЯ ГРАШКИНА
Изпълнителен директор

ЦЕЛИ
НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
за 2019 година
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Цели

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван
резултат

1

2

3

4

5

6

7

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево
състояние

Индикатор за
текущо състояние

6

7

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПРЕВРЪЩАНЕ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ И НА МОБИЛНОСТТА В РЕАЛНОСТ
1.1.Увеличаване на
мобилността на
студенти,
преподаватели и
изследователи,
участие в стажове

Стратегия за развитие
на висшето
образование в Р
България 2014-2020

Обучение на целеви
групи за ползване на
ресурсите и услугите на
НАЦИД

януари –
декември
2019-2021 г.

Проведени
обучения,
Участие в
стажове

4 обучения,
4 участника /
стажове

Националната
стратегия за учене през
целия живот за периода
2014-2020 година

Изготвяне
информационни
продукти по заявки на
потребители

януари –
декември
2019-2021 г.

Реферативни
обзори

2 бр. рефера-

Тематични
подбори

2 бр. тематични
подбори

Тематични
библиографски
справки

2 +15(НТПБ)
бр. тематични
библиографски
справки
377

Лисабонска конвенция,
Стратегия за развитие
на висшето
образование в Р
България 2014-2020
Национална програма
за реформи 2012-2020
Наредба за държавните
изисквания за
признаване на
придобито висше
образование и
завършени периоди на

Увеличаване на
академичната и
изследователска
мобилност в България на
притежатели на висше
образование, придобито
в чуждестранни висши
училища за облекчаване
достъпа до пазара на
труда, заемане на научни
длъжности в научни
организации и други
цели в рамките на

тивни обзори

януари –
декември
2019-2020 г.

Приети и
обработени
заявления

януари –
декември
2019-2020 г.

Проверка за
статут на висши
училища и
програми за ВО

380

януари –
декември
2019-2020 г.

Проверки за
автентичност на
дипломи

377
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2

обучение в
чуждестранни висши
училища
(НДИППВОЗПОЧВУ)

3

функциите на НАЦИД
като орган по академично
признаване.

4

януари –
декември
2019-2020 г.

Национална програма
за реформи 2012-2020
НДИППВОЗПОЧВУ

Подпомагане
академичната и
изследователска
мобилност чрез
предоставяне на
чуждестранни
компетентни органи по
признаване и на
граждани на информация
относно
квалификационно ниво
по НКР и ЕКР и
академични права на
български образователни
документи по постъпили
запитвания в НАЦИД
като национален ЕНИКНАРИК център.

6

Признато висше
образование

367

Издадени откази

8

Проведени
заседания на
Съвета по
академично
признаване

12

Установени
неистински
чужди
образователни
документи

1

януари –
декември
2019-2020 г.

Проверки и
информация за
академично
ниво и права по
български
дипломи

465

януари –
декември
2019-2020 г.

Брой проверени
дипломи по
приетите
запитвания

480

януари –
декември
2019-2020 г.

Установени
неистински
български
образователни
документи по
приетите
запитвания

1

януари –
декември
2019-2020 г.

Лисабонска конвенция,
Стратегия за развитие
на висшето
образование в Р
България 2014-2020

5

Страница 3 от 15

7

1

2

Лисабонска конвенция,
Стратегия за развитие
на висшето
образование в Р
България 2014-2020
Национална програма
за реформи 2012-2020
НДИППВОЗПОЧВУ

Директива 2005/36/ЕО
относно признаването
на професионалните
квалификации
Регламент (ЕС) №
1024/2012 относно
административно
сътрудничество
посредством
Информационната
система за вътрешния
пазар („Регламент за
ИСВП“).
Закон за признаване на
професионалните
квалификации.
Наредба за условията и
реда за издаване на

3

4

5

6

Подпомагане
януари –
академичната мобилност декември
чрез предоставяне на
2019-2021 г.
българските компетентни
органи по признаване на
средно образование и на
граждани на информация
относно
квалификационно ниво
по НКР и ЕКР и
академични права на
чужди образователни
документи за основно и
средно образование по
постъпили запитвания в
НАЦИД като национален
ЕНИК-НАРИК център.

Брой приети
запитвания

28

Повишаване
ефективността на
признаването и
удостоверяването на
български
професионални
квалификации чрез
процедурата по издаване
на удостоверения от
НАЦИД като
компетентен орган за
придобити в Р България
професионални
квалификации по
нерегулирани професии,
които са регулирани в
други страни-членки

януари –
декември
2019-2020 г.

Приети
професионални
квалификации
по нерегулирани
професии

103

януари –
декември
2019-2020 г.

Проверки за
статут на
институции и
квалификации

103

януари –
декември
2019-2020 г.

Проверки за
автентичност

103

януари –
декември
2019-2020 г.

Издадени
удостоверения
за

97
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3

удостоверения за
придобита
професионална
квалификация на
територията на
Република България,
необходими за достъп
или за упражняване на
регулирана професия
на територията на
друга държава членка

Директива 2005/36/ЕО
Закон за признаване на
професионалните
квалификации.

Директива 2005/36/ЕО
относно признаването
на професионалните
квалификации
Регламент (ЕС) №
1024/2012 относно
административно
сътрудничество

4

5

6

професионални
квалификации
януари –
декември
2019-2020 г.

Поискани и
предоставени
комплексни
административн
и услуги,
включващи
удостоверение
APOSTILLE” на
удостоверение
от НАЦИД

17

Предоставяне на
информация и
консултации за
удостоверяването и
признаването на
професионални права и
квалификационни нива
във функциите на
НАЦИД като Център за
подпомагане по чл. 57б
(бивша контактна точка
по чл. 57) от Директива
2005/36/ЕС

януари –
декември
2019-2021 г.

преписки с
граждани и
чужди
компетентни
органи

156

Предоставяне на
информация и
консултации чужди
компетентни органи по
ИСВП за професионални
права по български
квалификационни
документи по професии,

януари –
декември
2019-2021 г.

преписки с
чужди
компетентни
органи

66
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посредством
Информационната
система за вътрешния
пазар („Регламент за
ИСВП“).

за които няма български
орган в ИСВП във
функциите на НАЦИД
като делегиран
координатор по
Директива 2005/36/ЕС
там.

Закон за признаване на
професионалните
квалификации

Поддържане на актуален януари –
Списъка на регулираните декември
професии в Р България
2019-2020 г.
на интернет страницата
на НАЦИД

брой
актуализации

Поддържане на актуална
информация за
българската система за
професионални
квалификации в
интернет сайта на
НАЦИД във функциите
му на Център за
подпомагане по чл. 57б
(бивша контактна точка
по чл. 57) от Директива
2005/36/ЕС

януари –
декември
2019-2020 г.

Актуализации на 1
съдържанието на
съпътстващ сайт
«Професионалн
и
квалификации»
в сайта на
НАЦИД

Методическо съдействие
при необходимост на
български компетентни
органи и регулирани
професии в
Информационната
система на вътрешния
пазар (ИСВП) като
делегиран координатор

януари –
декември
2019-2020 г.

Актуализиране
на профили и
контактни данни
на комп. органи
и НАЦИД в
ИСВП, достъп
до нови модули
и
функционалност

Директива 2005/36/ЕО
Закон за признаване на
професионалните
квалификации.
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и в ИСВП
Директива 2005/36/ЕО
Закон за признаване на
професионалните
квалификации.

1.2. Повишаване на
мобилността и
създаване на
възможности за
учене през целия
живот на студенти,
преподаватели,
изследователи,
педагогически
кадри и граждани

1. Национална
стратегия за учене през
целия живот за периода
2014-2020 г.
2. Национална
стратегия за развитие
на висшето образование в Р България 20142020 г.
3. Национална стратегия за развитие на
професионалното
образование и обучение
в Р България за периода
2015-2020 г.
4. Национална стратегия за развитие на
педагогическите кадри
2014 – 2020 година

Дейности на НАЦИД по
административно
сътрудничество с
компетентните органи на
други държави членки в
ИСВП като компетентен
орган по нерегулирани в
България професии, за
които няма определен
друг компетентен орган.

януари –
декември
2019-2020 г.

Брой български
66
дипломи,
проверени за
квалификационн
о ниво и
професионални
права в България
по ИСВП

януари –
декември
2019-2020 г.

Брой установени
неистински
български
дипломи по
ИСВП

1

Подпомагане на
мобилността на
студенти,
преподаватели,
изследователи,
педагогически
кадри и
граждани за
реализиране на
основната
стратегическа
цел за
превръщане на
ученето през
целия живот и
мобилността в
реалност.

20000 издадени
удостоверения
Apostille

1. Издаване на

удостоверение
Apostille на
образователни и
удостоверителни
документи.

януари –
декември
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО
2.1. Повишаване
качеството и
ефективността на
училищното
образование и
професионалното
образование и
обучение

2.2. Повишаване
качеството на
висшето
образование

Закон за
предучилищното и
училищното
образование, Закон за
професионалното
образование и
обучение,
Национална стратегия
за развитие на
професионално- то
образование и
обучение в Република
България за периода
2015-2020 г.

Издаване на
информационен бюлетин
„Infосвят”;
- серия „Училищно
образование и младеж”

Национална стратегия
за развитие на висшето
образование в
Република България за
периода 2014 – 2020 г.
Национална стратегия
за учене през целия
живот за периода 2014
– 2020 г.

Изготвяне на
информационни
продукти по заявки на
потребители

Изготвени
информационни
продукти

Издаване на
информационен бюлетин
„Infосвят”;
- серия „Висше
образование и наука”

издадени броеве
на бюлетина

4 информационни
бюлетина в
електронен
формат със
свободен
достъп

Издадени броеве
на бюлетина

12 информационни
бюлетина в
електронен
формат със

Изготвяне
информационни
продукти по заявки на
потребители

януари –
декември

Издадени броеве
на бюлетина

4 информационни бюлетина в електронен формат
със свободен
достъп

Изготвени
информационни
продукти

3 реферативни
обзора
1 фактографска
справка

3 реферативни
обзора
2 фактографски
справки

януари декември

Издаване на електронен
информационен бюлетин
„Педагогиум”
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свободен
достъп
2.3. Подобряване на
качеството на
висшето
образование в
контекста на
академичното
признаване в
България в
съответствие с
Лисабонската
конвенция във
функциите на
НАЦИД като
ЕНИК-НАРИК
център

Лисабонска конвенция,
Стратегия за развитие
на висшето
образование в Р
България 2014-2020 г.
НДИППВОЗПОЧВУ

Участие в работата на
бюрото на НАРИК
мрежата (бюро НАБ) и
бюрото на ЕНИК
мрежата (бюро ЕБ),
включително в
организирането и
провеждането на
годишните срещи на
мрежата ЕНИК-НАРИК

януари –
декември
2019-2020 г.

Лисабонска конвенция,
Стратегия за развитие
на висшето
образование в Р
България 2014-2020

Поддържане на актуална
информация за българската
система за висше
образование в националния
раздел за България в
портала на мрежата ENICNARIC центрове, в

януари –
декември
2019 - 2020 г.

НДИППВОЗПОЧВУ

Лисабонска конвенция,
Стратегия за развитие
на висшето

Предоставяне на
български висши
училища на информация,

2

Брой участници

3

Актуализации на 2
съдържанието на
българската
секция в
порталите
Актуализирани
хипервръзки в
българската
секция в
порталите

академичния портал на
ЮНЕСКО и в
академичния портал на
WHED

3

Актуализации на 1
съдържанието на
съпътстващ сайт
«Академично
признаване» в
сайта на
НАЦИД

Поддържане на
информацията в областта
на академичното
признаване в интернет
сайта на НАЦИД
2.4. Подобряване на
качеството на
прием в български

Брой срещи

януари –
декември
2019-2020 г.
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Приети и
обработени
чуждестранни

270

7

1

висши училища на
притежатели на
чуждестранни
дипломи за висше
образование в
съответствие с
Лисабонската
конвенция във
функциите на
НАЦИД като
ЕНИК-НАРИК
център

2

образование в Р
България 2014-2020 г.
НДИППВОЗПОЧВУ

Лисабонска конвенция,
Стратегия за развитие
на висшето
образование в Р
България 2014-2020 г.
НДИППВОЗПОЧВУ

3

консултации и
препоръки в областта на
академичното
признаване, вкл. по
смисъла на чл.17, ал.3 от
Наредбата във
функциите на НАЦИД
като ЕНИК-НАРИК
център

4

5

6

дипломи по
заявки на
български ВУ
януари –
декември
2019-2020 г.

Проверка за
статут на чужди
висши училища
и програми за
ВО

247

януари –
декември
2019-2020 г.

Проверки за
автентичност на
дипломи

212

януари –
декември
2019-2020 г.

Брой
поискани/издаде
ни препоръки за
академично
признаване

62

януари –
декември
2019-2020 г.

Установени
неистински
чужди
образователни
документи
Брой
актуализации

1

Текущо актуализиране на януари –
съпътсващия сайт «В
декември
помощ на висшите
2019-2020 г.
училища» в подкрепа на
функциите им на органи
по академично
признаване като
инструмент за
прозрачност на
процедурите по
академично признаване и
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средство за практическо
прилагане на
Лисабонската конвенция
от всички органи по
признаване в България.
Лисабонска конвенция,
Стратегия за развитие
на висшето
образование в Р
България 2014-2020 г.
НДИППВОЗПОЧВУ

Национална стратегия
за развитие на
педагогическите кадри
2014-2020 г.
Национален план за
изпълнение на
дейностите по
Национална стратегия
за развитие на
педагогическите кадри
(2014-2020)

Събиране, обработка и
поддържане на актуална
информация в базата
данни за взетите решения
за академично
признаване от висшите
училища по чл.19 от
Наредбата

Актуализация на
информационните
ресурси на
педагогическата
библиотека

януари –
декември
2019-2020 г.

Общо решения
за признаване от
български
висши училища

500

януари –
декември
2019-2020 г.

Признато висше
образование

480

януари –
декември
2019-2020 г.

Издадени откази

3

майдекември
2019-2021 г.

Закупени нови
издания за
педагогическа
библиотека

100 бр.
закупени
издания
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА, СОЦИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ И АКТИВНОТО
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
3.1. Осигуряване на
условия за
продължаваща
квалификация и
мотивация за
професионално
развитие на
педагогическите
специалисти

Национална програма
„Развитие на
педагогическите
специалисти“
Национална стратегия
за развитие на
педагогическите кадри
2014-2020 г.

Поддържане и
актуализиране на
портала „Национална
педагогическа мрежа”

януари –
декември

Актуална
информация по
отделните
рубрики в
портала

1500
актуализации

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА НИРД И
ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО
4.1. Осигуряване и
достъп до
съвременни
информационни
масиви, бази данни
и комуникационна
инфраструктура

Национална стратегия
за развитие на научните
изследвания в
Р България 2017–2030

Издаване на електронен
информационен бюлетин
„Актуални програми и
събития. Образование,
наука, иновации“

Национална пътна карта
за научна
инфраструктура (20172023 г.)
Лицензи за достъп до
електронни бази данни

Издадени
броеве на
бюлетина

12 бюлетина в
електронен
формат със
свободен достъп

януари декември

Изготвяне на справка за
цитирания на
публикации

януари –
декември
2019-2021 г.

Издадени справки за цитирания
на публикации

90 бр. издадени
справки

Изготвяне на справка за
импакт фактор на научни
периодични издания

януари –
декември
2019-2021 г.

Издадени справки за импакт
фактор на научни периодични
издания

90 бр. издадени
справки
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Национална стратегия
за развитие на научните
изследвания

Доставка на документи
януари –
по заявки на потребители декември
2019-2020 г.

Доставени
документи

350 бр.
доставени
документи

Национална стратегия
за развитие на научните
изследвания

Актуализация на
Регистър на лицата,
придобили
образователна и научна
степен „доктор” и/или
научната степен „доктор
на науките”, на
защитените
дисертационни трудове и
лицата на академични
длъжности в Република
България.

Брой въведени
записи

1500 бр.

Брой въведени
записи

11 бр.

Тематични
изложби на
публикации

7 бр. изложби

януари –
декември

Актуализация на
Регистър за научната
дейност в Република
България
Национална стратегия
за младежта 2010- 2020

Организиране на
тематични изложби на
публикации по
приоритетни за
българската наука
направления

Според
утвърдения
график
януари –
декември
2019-2021 г.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: ПОДПОМАГАНЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ В УСЛОВИЯТА НА ПРОЗРАЧНОСТ,
ДИАЛОГИЧНОСТ И АКТИВНОСТ
5.1. Прозрачно,
диалогично и
активно
административно
сътрудничество за
интелигентен
растеж

Национална стратегия
за развитие на
научните изследвания

Участие в работата на
Комитета по наблюдение
на ОП НОИР

януари –
декември
2019-2020 г.

брой решения
(неприсъствени
и присъствени)

3

Националната
стратегия за учене през
целия живот за
периода 2014-2020
година

Участие в работна група №
16 „Образование, взаимно
признаване на
професионални
квалификации, младеж,
наука и изследвания“ към
Съвета по европейските
въпроси

януари –
декември
2019-2020 г.

брой
съгласувателни
процедури

3

Участие в работна група №
3 „Право на установяване и
услуги” към Съвета по
европейски въпроси

януари –
декември
2019-2020 г.

брой
съгласувателни
процедури

1

Осигуряване на
поетапно
публикуване и
поддържане на
информационните масиви и
ресурси за:

Публикувани в
Портала за
отворени данни
на 5 информационни масиви

5.2. Събиране,
Закон за достъп до
създаване и
обществена
поддържане на
информация
публична
информация в
отворен
машинночетим
формат,
позволяващ
повторна употреба

Поетапно публикуване на
януари –
данни на Портала за
декември
отворени данни.
Публикуване в интернет на
информационните масиви и
ресурси, поддържани от
НАЦИД

1. Защитени
дисертационн
и трудове и
лица на
академични
длъжности.
2. Списък на
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издадените
удостоверения и
отказите за
признаване на
висше
образование в
чуждестранни
висши
училища.
3. Списък на
издадените
удостоверения за
придобита
професионална
квалификация.
4. Регистър за
научната
дейност –
организации;
5. Регистър за
научната
дейност –
учени
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