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I.

ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

I.1.

РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ

Регистър за научната дейност в Република България
С промяна в Устройствения правилник от началото на 2017 г. НАЦИД пое
администрирането на Регистъра за научната дейност в Република България.
Системно се извършва актуализация на информацията във всички модули на
Регистъра. През 2018 г. са вписани 19 нови научни организации и са издадени 82
удостоверения за пререгистрация на научни организации.
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.
В изпълнение на чл. 2а от Закона за развитието на академичния състав в
Република България и чл. 2 от Наредба № 3 от 4 юли 2018 г. (обн. ДВ. бр.59 от
17 Юли 2018 г.) за условията и реда за водене на Регистъра на лицата,
придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научната степен
„доктор на науките”, на защитените дисертационни трудове и на
хабилитираните лица в Република България, е поставено началото на регистъра
като електронна база данни, съдържаща информация за защитените
дисертационни трудове и лицата, назначени на академични длъжности във
висшите училища и научните организации. В рамките на проведена обществена
поръчка е създаден софтуер, чиито функционалности са изцяло съобразени с
целите на новия регистър. Мигрирана е информацията от съществуващата до
момента база данни „Защитени дисертационни трудове и лица на академични
длъжности” към новоизградената структура на Регистъра. Осъществена е
необходимата функционална връзка с Регистъра на научната дейност, за да се
избегне повторното въвеждане на съществуващата информация. Създадена е
необходимата организация за попълването му от висшите училища и научните
организации, като за целта всяка институция излъчи свои оторизирани
представители. В края на 2018 г. бяха организирани курсове за обучението им за
работа с регистъра, като общият брой на обучените е над 550. Изготвено е и е
публикувано „Ръководство на потребителя”, което подпомага оторизираните
представители при попълване на данните в Регистъра.
Регистърът съдържа електронен профил за всеки учен , който съдържа
информация за:
•

защитените докторски дисертации за образователна и научна степен
„доктор” и научна степен „доктор на науките”;

•

лицата, назначени на академичните длъжности „главен асистент”,
„доцент” и „професор” във висшите училища и научните организации.
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•

лицата, придобили научни степени в чужбина, признати по
законоустановения ред.
За всяко лице, подлежащо на вписване в Регистъра е създаден
електронен профил, в който се посочват:
• обстоятелствата, свързани с индивидуалните наукометрични
показатели, които отразяват научните резултати на лицето, и/или
резултатите, които отразяват постиженията му в художествено‐
творческата или спортната дейност;
• обстоятелствата, свързани с индивидуалните показатели, които
отразяват академичните постижения в преподавателската дейност;
• промяната в заеманата академична длъжност;
• освобождаването от академична длъжност и основанията за това,
както и други обстоятелства, които отразяват научните и академичните
резултати на лицето и/или резултатите му в художествено‐творческата
или спортната дейност.
Данните в регистъра се попълват служебно, като пълнотата на
информацията зависи изцяло от своевременното й въвеждане от оторизираните
представители на висшите училища и научните организации. През 2018 г. са
въведени 3 170 нови записа за заети академични длъжности и защитени
дисертационни трудове. Регистърът е с публичен достъп, което дава възможност
да се извършват различни справки (ras.nacid.bg).
В изпълнение на §4а, ал. 1 и 2 от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ
от месец юли центърът поддържа:
1. Национален референтен списък на съвременни български научни
издания с научно рецензиране. За изготвянето му бе събрана информация от
издатели, висши училища, научни организации и др. До края на 2018 г. в списъка
са включени 1 094 заглавия, от които 1 056 текущи и 38, чието издаване е
преустановено. Списъкът се актуализира и допълва своевременно с постъпващи
данни за нови издания.
2. Списък на съвременни български научни издания, реферирани и
индексирани в световно известните бази данни с научна информация Scopus и
Web of Science. Съдържа 127 български научни издания, от които 81 активни
към настоящата година и 46 неактивни /реферирани и индексирани в
миналото/. Списъкът е изготвен в сътрудничество с представители на Scopus и
Web of Science.
I.2.

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

Центърът извършва информационни услуги за народните представители,
политическия кабинет, специализираната администрация и структурите в
системата на МОН, за други органи на изпълнителната и законодателната власт,
други заинтересовани страни и физически лица. По заявки от горепосочените
институции са изготвени реферативни обзори, тематични подбори и
фактографски справки (Приложение 1):
http://www.nacid.bg
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•

11 реферативни обзора;

•

3 фактографски справки;

•

9 реферативни обзора на хартиен и/или на електронен носител са
заявени за повторно използване.
Библиотеката предлага чрез портала за административни услуги
изготвяне на справки за цитиране, за IF на периодични издания и тематични
библиографски справки. Справките се извършват чрез достъпа до базите данни
на Web of Science, Scopus, EBSCO Publishing, ERIC и отворени бази данни.
Изготвени са 103 справки за цитиране с 5 024 цитата; 107 справки за IF на 1 584
периодични издания. Тематичните библиографски справки, изготвени по заявка
на граждани са 18 и съдържат 504 заглавия.
Центърът поддържа информационния портал „Национална педагогическа
мрежа”. Порталът има за цел да подпомага квалификацията и ученето през
целия живот на педагогическите специалисти чрез информация за предлаганите
от лицензирани доставчици квалификационни курсове, достъп до национални и
световни информационни ресурси в сферата на образованието и изграждане на
национална мрежа за обмен на добри педагогически практики.
Информационното съдържание на портала включва структурирана
информация за лицензираните обучители и учебните програми, за най‐новите
български и чужди публикации, за водещия международен опит, предлага
достъп до чуждестранни бази данни, до информационни ресурси с отворен
достъп и до пакет от информационни продукти и услуги за удовлетворяване на
индивидуални или групови специфични информационни потребности за учене.
В информационното съдържание периодично са извършени 1 987
актуализации. Публикувани са 1 771 новини и данни за 262 нови публикации по
24 актуални теми.
I.3.

БИБЛИОТЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

През 2018 г. във фонда на библиотеката са постъпили 223 книги, 176
периодични издания, 3 590 дисертации и 2 234 CD към тях. Новите постъпления
чрез покупка са 213 български и 49 чужди книги. По книгообмен с други
библиотеки са получени 43 тома, а от дарения – 31 книги. Периодичните
издания, получени по абонамент са 58 заглавия, по книгообмен ‐62. Дарени са
56 заглавия. Към 31.12.2018 г. фондът на дисертациите наброява 23 089
заглавия. Постъпилите нови издания на електронни носители са 1 727.
Оптимизирана бе организацията на книгообмена с библиотеките от страната и
чужбина. Развитие имат партньорските взаимоотношения с библиотеките на
Химико‐технологичния университет в София, Американския университет в
Благоевград. Най‐активни са контактите с библиотеките на СУ „Кл. Охридски”,
УНСС, БАН, ССА, Бургаски свободен университет, Националната библиотека и др.
Сред чуждестранните партньори най‐добре се развива книгообмена с
библиотеката на Сибирското отделение на РАН в Новосибирск, Държавната
научно‐техническа библиотека в Москва, библиотеката на Техническия
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университет в Хановер, както и с някои библиотеки от Франция, Германия, САЩ,
Япония, Литва, Молдова, Полша, Албания и др. Електронният каталог на научно‐
техническа и педагогическа библиотека, който е достъпен онлайн, отразява
библиотечният фонд от книги, дисертации, периодични издания и статии.
Записите към 31.12.2018 г. са 988 812, от които книги – 29 100, дисертации –
19 736, периодични издания – 550 и статии – 49 426. През годината продължи
работата по прехвърляне на записи от локалната база данни в онлайн каталога
на библиотеката и описването на новопостъпилите библиотечни материали.
Прехвърлени са 12 531 записа от офлайн каталога. Създадените библиографски
записи са 2 131 в COBISS, а създадените авторски файлове в контролния файл на
авторите CONOR са 1 569. Търсенията в онлайн каталога COBISS/OPAC за
годината са 6 136, а показаните записи са 8 763 (Приложение 2). Физическите и
виртуални посещения през отчетния период са 7 077. Ползвани са различни
услуги: библиотечно‐информационни справки в електронния каталог, справки в
собствени и чужди бази данни, каталожни и тематични справки, консултации за
наличните фондове и за работа с чужди бази данни (Приложение 3). Копираните
и сканираните копия в копирния център са 25516 страници.
Междубиблиотечното заемане се извършва изцяло по електронен път чрез
портала за електронно административно обслужване. Получени са 47 заявления
от граждани, в отговор на които са предоставени 702 публикации. От
библиотеките в България са доставени 390 публикации, от библиотеки от
Европа, Русия и САЩ – 312. Основни партньори за доставка по книгообмен са
библиотеката на Техническия университет в Хановер и библиотеките‐участници
в COBISS.NET. В библиотеката са организирани 7 тематични изложби на
публикации по следните теми:
•

България в европейското културно пространство

•

Играта – елемент от методика в образованието

•

Екологичните предизвикателства на бъдещето

•

Делото на Кирил и Методий и българската писменост

•

Технологии, икономика и човешки капитал в обществото на знанието

•

Транспорт. Екология. Устойчиво развитие

• Д‐р Петър Берон и светското образование в България
Изготвени са 4 тематични библиографски справки по актуални теми с
включени 249 заглавия, които се предлагат чрез сайта на центъра в раздел
„Готови продукти”. Инициирани са участия с презентации в различни форуми, с
цел популяризиране на дейностите на библиотеката и центъра. Електронните
административни услуги са представени пред студенти, докторанти и
преподаватели в Техническия университет и на Годишната среща на Българския
информационен консорциум.
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I.4.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Информационен бюлетин „Инфосвят” (в печатен и електронен формат)
Бюлетинът се издава в две серии: серия 1 „Училищно образование” и
серия 2 „Висше образование и наука”. От 2018 г. бюлетинът е със свободен
онлайн достъп за всички потребители.
Темите на 4‐те издания на бюлетина са съобразени с актуалните
проблеми и приоритетите в сферата на образованието, науката и младежките
политики.
Серия „Училищно образование и младеж”
• Качественото училищно хранене – инвестиция в бъдещето;
• Гражданско образование – политики и практики;
• Училището в общността и общността за училището;
• Предизвикателството на съвременното образование – цифровата
компетентност на педагозите.
Серия „Висше образование и наука”
• Атестиране и оценяване на академичния състав
• Докторантски програми и политики и практики за публикуване на
докторски дисертации
• Национални научноизследователски информационни системи в
европейските държави
• Сътрудничество между висшите училища и бизнеса – измерения,
насоки и добри практики
Отчита се трайна тенденция в предпочитанията на потребителите към
електронния формат и за двете серии на бюлетина.
Електронен бюлетин „Актуални конкурси и събития“
От 2018 г., изготвянето на бюлетина се извършва от дирекция „Заверки и
информационни продукти“, като през 2018 г. са публикувани 12 броя.
С цел популяризиране на информационните издания, като и на
продуктите и услугите, предоставяни от центъра, се поддържа Facebook
страница, в която периодично се публикува актуална информация.
Отчита се повишаване на интереса към изданията и разширяване кръга на
потребителите.
Електронен бюлетин „Педагогиум”
Бюлетинът излиза всеки месец, разпространява се безплатно и е достъпен
онлайн чрез сайта на центъра. През 2018 г. е отразена информация за 789
публикации в сферата на образованието, науката и възпитанието. Целта на
бюлетина е да подпомогне работата на експерти в МОН, регионални управления
на образованието, преподаватели, учители, студенти и други специалисти в
сферата. Бюлетинът информира за новите материали, постъпили във фонда на
библиотеката – книги, дисертации, статии, както и за нови статии от базите
данни ERIC, EBSCO и Science Direct.
http://www.nacid.bg
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II.

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ КАТО НАЦИОНАЛЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ И МОБИЛНОСТ

С приемането на ЗИД на ЗРАСРБ (ДВ, брой 30 от 3 април 2018 г.) на
центъра се възлага признаването на ОНС „доктор” и научна степен „доктор на
науките” за улесняване на достъпа до пазара на труда, както и за други цели,
когато заявителят има правен интерес. Създадена бе необходимата организация
и бе извършена предварителна подготовка за изпълнението на новите
дейности. Проучен бе опитът на европейските страни в обучението по докторски
програми, тяхната продължителност и нива по ЕКР. Разработена е методология
за провеждане на процедурата и е създаден нов модул към информационната
система по признаване.
През отчетната година са приети 515 заявления на граждани, от които 16
за ОНС „доктор” и 2 за НС „доктор на науките”. С цел съкращаване на срока за
признаване са проведени 14 заседания на Съвета по признаване, с 2 повече в
сравнение с 2017 година. Извършени са 515 проверки за статут на висши
училища и за автентичност на дипломи.
На заседанията на Съвета по академично признаване са разгледани 508
заявления. Издадени са 487 удостоверения за признато висше образование; 20
отказа за признаване и 3 заявления не са допуснати за разглеждане на
основание чл. 7а от Наредбата за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища (Приложение 4).
В процеса на извършване на проверките са установени 3 неистински
чужди образователни документа, постъпили за признаване.
Във връзка с информационното подпомагане на висшите училища в
съответствие с чл. 17, ал. 3 от Наредбата са извършени 466 проверки за статут на
висшите училища и 425 проверки за автентичност на дипломи. Установен е един
неистински чужд образователен документ при извършването на проверките.
Изготвени са 153 препоръки за академично признаване по смисъла на чл. 17,
ал. 3, т. 4. от Наредбата, което е със 60 повече в сравнение с 2017 г.
Осъществява се системна комуникация в областта на академичното
признаване с центрове от мрежата ENIC‐NARIC, с висши училища, граждани и
компетентни органи. Приети са и са обработени 600 официални преписки,
касаещи проверки за автентичност на български дипломи, статут на висши
училища и други справки. Установени са 13 неистински български
образователни документи в процеса на проверките.
По запитвания от дирекция „Висше образование” на МОН във връзка с
приема на чуждестранни студенти и отпускането на стипендии са извършени
131 проверки за статут на висши училища и автентичност на дипломи.
В изпълнение на чл. 19 от Наредбата за държавните изисквания за
признаване на придобито висше образование и завършени периоди на
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обучение в чуждестранни висши училища центърът събира статистика за
решенията за академично признаване на висшите училища. През годината 32
висши училища са изпратили информация за 706 взети решения, от които 523 са
приети през 2018 г. Информацията е публикувана в Регистъра на решенията по
признаване.
Центърът поддържа българската секция в интернет портала на
ЕНИК/НАРИК мрежата в актуално състояние, като е извършена една
актуализация на съдържанието и три на хипервръзките. В съпътстващия сайт по
академично признаване са направени 6 актуализации.
Актуализирано е съдържанието на българската секция в академичния
интернет портал на ЮНЕСКО, добавени са нови връзки и са актуализирани 31
хипервръзки.
Порталът с ограничен достъп „В помощ на висшите училища” е
актуализиран системно.
Представители на центъра участваха в годишната среща на мрежите
ЕНИК/НАРИК, която се проведе в Прага. Директорът на дирекция „АПРП”, който
е избран за член на Бюрото на НАРИК центровете, участва в организираните
през годината работни срещи.

III.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО НЕРЕГУЛИРАНИ
ПРОФЕСИИ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙОСТИ ПО РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ И
УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (ИСВП)

В изпълнение на административната услуга по издаване на удостоверения
за професионални квалификации са приети 131 заявления на граждани.
Издадени са 127 удостоверения за професионални квалификации. Прекратена
са 2 процедури. В процеса на подготовка на удостоверенията са извършени 131
проверки за статут на училища, ПУЦ, ЦПО. и 130 проверки за автентичност на
дипломи, свидетелства за професионална квалификация и др. Преиздадени са 2
удостоверения поради очевидна и фактическа грешка.
В изпълнение на функциите на Център за подпомагане по Директива
2005/36/ЕО в областта на признаването на професионални квалификации и
регулираните професии са изготвени 228 справки по постъпили запитвания.
Извършва се системна актуализация на Списъка на регулираните
професии в Република България на интернет страницата на НАЦИД и
необходимата информация своевременно се подава към сайта на ЕК за
регулираните професии. В съпътстващия сайт „Професионални квалификации”
са направени 5 актуализации.
В Списъка на регулираните професии в Република България са направени
3 актуализации.
http://www.nacid.bg
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Успешно се изпълняват задачите на центъра като делегиран координатор
по признаване на професионални квалификации в ИСВП под ръководството на
националния координатор. Общият брой обработени заявки за професии, по
които няма български компетентни органи, е 68.
Като делегиран координатор НАЦИД съдейства на компетентните органи
в процеса на административното им сътрудничество. Получените нотификации
предупреждения, свързани с процедурите по признаване на професионални
квалификации от компетентните органи от всички държави‐членки в ИСВП са 11
753. Заявките и преписките до български компетентни органи са 394.
Регистрирани са 16 български компетентни органи в ИСВП и 70
регулирани професии в България.

IV.

ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРИЗНАВАНЕ НА
ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

Центърът подпомага информационно регионалните управления на
образованието в процедурите по признаване на дипломи за средно
образование. През годината са изготвени отговори на 47 запитвания, получени
от РУО в страната за чуждестранни образователни документи.

V.

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE НА
ОБРАЗОВАТЕЛНИ И УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ВИСШИТЕ
УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО, УЧИЛИЩНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ И ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И
НЕГОВИТЕ ЗВЕНА.

От 1 януари 2017 г. НАЦИД извършва издаването на удостоверение
APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи от името на
Министерството на образованието и науката. Тази дейност е във функциите на
дирекция „Заверки и информационни продукти”.
От 19 ноември 2018 г., с изменение на Декларацията на Република Бъл‐
гария по чл. 6, ал. 1 от Закона за ратификациране на Конвенцията за премахване
на извикването за легализация на чуждестранни публични актове, НАЦИД е
вписан като официален орган по издаване на удостоверение APOSTILLE.
Количествените данни за извършените услуги през 2018 г. са, както следва
(Приложение 5):
http://www.nacid.bg
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• Общ брой на издадените удостоверения апостил на образователни и
удостоверителни документи за 2018 г. – 22 455 бр.;
• Брой на издадените удостоверения апостил на документи, издадени от
институциите в системата на предучилищното, училищното и
професионалното образование и обучение – 7 498 бр.;
• Брой на издадените удостоверения апостил на документи, издадени от
висшите училища и научните организации – 14 859;
• Брой на издадените удостоверения апостил на документи, издадени от
Министерството на образованието и науката (комплексна услуга) – 13
бр.;
• Брой на издадените удостоверения апостил на документи, издадени от
НАЦИД (вътрешна комплексна услуга) – 85 бр.;
• Брой на издадените удостоверение апостил според гражданството на
притежателите на образователните и удостоверетилни документи:
o български граждани – 15 391 бр.;
o чужди граждани – 7 064 бр.
• Брой на издадените удостоверения апостил според вида на услугата:
o обикновена – 16 781 бр.;
o бърза – 2 774 бр.;
o експресна – 2 900 бр.

VI.

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
Електронен портал за цялостно административно обслужване.

За повишаване качеството на административно обслужване на
гражданите и бизнеса в НАЦИД от 2015 г. успешно функционира изградения
електронен портал за цялостно административно обслужване. През 2018 г. по
електронен път през Портала за електронни услуги на НАЦИД са подадени 1 079
заявления, като увеличението е 9% в сравнение с 2017 г. По електронен път са
предоставени 374 услуги – увеличението е 43% в сравнение с предходната
година (Приложение 6).
НАЦИД издава служебни бележки за удостоверяване на защитен дисерта‐
ционен труд и за удостоверяване на заета академична длъжност. През отчетния
период са издадени 25 служебни бележки за защитени дисертационни трудове.
В изпълнение на Закона за достъп до обществена информация и на
постановленията на Министерски съвет, определящи задълженията на НАЦИД в
портала за отворени данни към края на 2018 г. на портала са публикувани в
отворен машинно читаем формат следните набори данни:
• Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности
• Списък на издадените удостоверения и отказите за признаване на
висше образование в чуждестранни висши училища
http://www.nacid.bg
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• Списък на издадените удостоверения за придобита професионална
квалификация
• Регистър за научната дейност – модул Организации
• Регистър за научната дейност – модул Учени

VII.

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Със споразумение между Института по публична администрация и НАЦИД
от 17.06.2016 г., в изпълнение на проект „Въвеждане на обща рамка за оценка
(CAF) в администрациите”, който се осъществява с безвъзмездната финансова
подкрепа на оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001‐
2.002 „Въвеждане на обща рамка за оценка (CAF) в администрациите”, успешно
приключи въвеждането на Рамката в НАЦИД.
С Договор № BG05SFOP001‐2.006‐0005/02.07.2018 г. по Оперативна
програма „Добро управление”, започна изпълнението на Проект „Подобряване
на специализираните знания и умения на служителите в Националния център за
информация и документация”. Предвидени са 8 специализирани обучения на
служителите с цел по‐ефективно осъществяване на дейностите, извършвани в
институцията.
Успешно бе завършен проектът „Информационна система за дипломи за
висше образование преди Болонския процес” (Information System on pre‐Bologna
Academic Qualifications – ISOBAQ) по програма ЕРАЗЪМ+, приоритет NARIC
Activities директно към Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и
култура, Брюксел, в който водещ партньор е НАЦИД в консорциум от ЕНИК‐
НАРИК центровете на седем източноевропейски държави‐членки: България,
Естония, Литва, Латвия, Полша, Румъния и Хърватска. Привлечена е и още една
страна – Армения, поради което проектът бе удължен с шест месеца.
НАЦИД участва като партньор в проекта по програма ЕРАЗЪМ+, приоритет
NARIC Activities директно пред Изпълнителната агенция по образование,
аудиовизия и култура, Брюксел на тема „Comparing qualifications for reliable
recognition” (QUATREC) с водещ партньор Латвийският ЕНИК‐НАРИК център и с
участието на ЕНИК‐НАРИК центровете на Армения, Великобритания и Естония.
Успешно се изпълнява проектът „Създаване, надграждане и интеграция на
информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по
предоставяне на административни и справочни услуги”, финансиран по
Оперативна програма „Добро управление”.
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VIII. ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОГРАМНОТО
ОСИГУРЯВАНЕ И WEB ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ЦЕНТЪРА
С оглед нарасналия обем информация, съхраняван в поддържаните
регистри в НАЦИД, както и новосъздадения „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”, които регистри съдържат чувствителни
данни, беше закупен и конфигуриран дисков масив, на който да се съхраняват
ротационните архиви на всички външни и вътрешни услуги на НАЦИД.
Дисковият масив беше инсталиран и настроен за работа в клъстерна
конфигурация.
През последното тримесечие на 2018 г. беше извършен анализ и
отстраняване на неизправности в мрежовата инфраструктура на НАЦИД, което
доведе до подобряване стабилността и сигурността й чрез: подмяната на 2
комутатора; конфигурирането на нов VLAN на сървърните комутатори;
преконфигурацията на портове и на връзката от комутаторите към защитната
стена.
Поради морално остарялата ИТ‐техника са подменени някои от наличните
към момента периферни устройства.
Наред с текущото поддържане на интернет сайта, както и на
съпътстващите подсайтове на НАЦИД, към основния сайт на НАЦИД са
разработени и добавени нови страници за:
• Проект № 595635‐ЕРР‐1‐2018‐1‐LV‐EPPKA3‐NARIC „QUATREC – Сравня‐
ване на квалификациите за надеждно признаване”;
• Проект „Подобряване на специализираните знания и умения на
служителите в Националния център за информация и документация”
по договор № BG05SFOP001‐2.006‐0005/02.07.2018 година по ОПДУ;
• Национален референтен списък на съвременни български научни
издания с научно рецензиране (списъкът се актуализира
ежеседмично);
• Списък на съвременни български научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.
През месец ноември бе внедрен стандартът ISO/IEC 27001:2013, като е
въведена Система за управление на сигурността на информацията в центъра. В
интранет сайта на НАЦИД, освен текущото добавяне и/или корекции на
информация, е разработена нова секция, представяща дейностите по
подготовка и внедряване на Система за управление на сигурността на
информацията (СУСИ) съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2013.
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IX.

РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ

Подготвени са проекти за изменение и допълнение на наредби и
вътрешноведомствени актове във връзка с изпълнението на вменените нови
дейности на центъра и изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни. Служителите на НАЦИД са участвали в
16 обучения, проведени в ИПА и други компетентни институции по
разнообразни теми: „Въведение в държавната служба”, „Защита на личните
данни” „Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в
публичната
администрация”,
„Комуникационни
умения”,
„Дигитална
трансформация” и други.

X.

ДЕЙНОСТИ ПО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЕФЕКТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА НАЦИД

Извършени са необходимите актуализации на вътрешните правила и
процедури, част от задължителните системи за финансово управление и
контрол.
ПРИХОДИ
В общия обем на приходите по бюджета на НАЦИД за 2018 г. се отнасят
собствени приходи – 295 000 лв. и субсидия от Републиканския бюджет –
2 010 000 лв.
При план 295 000 лв. изпълнението на собствените приходи е в размер на
635 280 лв. с ДДС. Собствените приходи включват следните приходи:
• Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция в размер на
459 253 лв. в т.ч:
o библиотечно и библиографско обслужване – 10 038 лв.;
o информационно обслужване – 4 743 лв.;
o академично признаване – 44 946 лв.;
o издаване на удостоверения APOSTILLE – 399 526 лв.
• Приходи от наеми на имущество са в размер на 176 027 лв.
• Приходи от такси за административни и други услуги и дейности са в
размер на 13 633 лв.
• Други неданъчни приходи – 69 лв.
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РАЗХОДИ
Средствата по отделните видове разходи са изразходвани, както следва:
1.

Заплати и други възнаграждения ‐ при план 615 000 лв., изпълнението е
594 909 лв. или 96,73%.

2.

Осигурителни вноски от работодателя – при план 155 000 лв., изпълнението
е 169 487 лв. или 109,35%.

3.

Издръжка – при план 1 490 000 лв., изпълнението е 522 128 лв. Най‐голям
относителен дял от тези разходи са изразходвани по подпараграф 10‐20
„Разходи за външни услуги” в размер на 387 670 лв. или 74,25%. Средствата
са изразходвани основно за издължаване за поети ангажименти по
договори за абонаментна поддръжка на софтуер, хардуер, интернет,
пожаро‐известителна инсталация, почистване, СОТ и др. По този
подпараграф бяха направени и разходи за:
• Осигуряване на едногодишна поддръжка на сървърната и мрежовата
инфраструктура в НАЦИД;
• Осигуряване на едногодишна поддръжка на Единна информационна
среда за реализиране и интегриране на електронни административни
услуги в НАЦИД и информационния портал „Национална
педагогическа мрежа“;
• Осигуряване на едногодишна поддръжка на деловодна система в
модулите за регистрация на съществуващите административни услуги,
на новите услуги по издаване на удостоверения APOSTILLE и модула за
плащания;
• За извършване на подготовка на проекти за изменение и допълнение
на наредби и вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на
НАЦИД;
• За осъществяване на дейности по консолидация и оптимизация на
мрежовата инфраструктура в НАЦИД;
• За изграждане и внедряване на Система за управление на сигурността
на информацията съгласно стандарт ISO 27001:2013.
По подпараграф 10‐14 „Учебни и научноизследователски разходи и книги
за библиотеките” разходите са в размер на 34 045 лв. или 6,52%.
Средствата са усвоени за доставки на периодични издания и лицензионни
договори за достъп до бази данни за 2019 г., които са основната
„суровина” за изготвянето на информационни продукти и услуги при
осъществяване на основната дейност на НАЦИД., доставка на копия от
чужди библиотеки и закупуване на български и чужди книги.
Средствата по подпараграф 10‐15 „Материали” за закупуване на
канцеларски материали и консумативи са изразходвани по
предназначение за извършване на основни дейности на центъра в са
размер на 47 159 лв. или 9,03%.
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НАЦИД като изпълняващ функциите на Национален информационен
център за академично признаване и мобилност по смисъла на чл. IX.2 от
Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето
образование в Европейския регион, участва на провеждащите се срещи на
ЕНИК НАРИК центрове в чужбина и като член на Международен център за
научна и техническа информация участвува в провеждащата годишна
среща на пълномощниците. Направените разходи по подпараграф 10‐52
„Краткосрочни командировки” са в размер на 9 328 лв.
4.

Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности. През 2018 г.
НАЦИД заплати членски внос в ББИА ,САИ, EuroCris и МЦНТИ. Средствата по
този параграф са в размер на 2 772 лв.

5.

Капиталовите разходи са в размер на 1 266 863 лв. През 2018 г. НАЦИД не е
включен в инвестиционната политика на Министерство на образованието и
науката. Поради необходимостта от такива средства по бюджета на НАЦИД
се извърши промяна, като от преизпълнението на приходите се усвоиха
средства в размер на 38 911 лв., както следва:
• средствата по подпараграф 52‐01 „Придобиване на компютри и
хардуер” са 34 603 лв. Закупени са следните дълготрайни материални
активи: комутатори, дисков масив, лаптопи и суичове.
• средствата по подпараграф 52‐03 „Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения“ са 4 308 лв., с които са закупени две копирни
машини.

Извършена бе промяна по бюджета, като се намали параграф 10‐00
„Издръжка“ с 1 198 800 лв. и се увеличи подпараграф 53‐01 „Придобиване на
програмни продукти и лицензи за програмни продукти” със същата сума.
Средствата са използвани за създаването на електронен регистър на
академичния състав и защитените дисертационни трудове.
Осъществени са строително‐монтажни и ремонтни дейности на стойност
29 152 лв.
ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТИ
През отчетния период в центъра се усвоиха средства в размер на
36 687 лв. по следните проекти:
• Проект ISOBAQ – information Sistem On pre‐Bologna Academic
Qvalifications със споразумение за партньорство между Изпълнителна
агенция за образование, аудиовизуални технологии и култура и
НАЦИД по програма Еразъм+ в размер на 21 938 лв.;
• Проект „QUATREC – Сравняване на квалификациите за надеждно
признаване” Проекта се изпълнява от националните ЕНИК‐НАРИК
центровете на пет държави: Латвия, Великобритания, България,
Естония и Армения. Средствата са в размер на 5 653 лв.;
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• Проект „Подобряване на специализираните знания и умения на
служителите в Националния център за информация и документация”.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Добро управление”.
Средствата са в размер на 9 096 лв.
Натурални показатели – числеността на персонала в НАЦИД е 45, от които
34 – по служебно правоотношение и 11 – по трудови правоотношения.
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XI.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗГОТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2018 Г.
No
1
2

3

Тема

Документи Източници

Законодателни практики за ограничаване на достъпа
на деца и ученици до вредни храни и напитки
Реферативен обзор
Стандарти за упражняване на професията, кариерно
развитие и оценка на педагогическите специалисти в
Англия, Естония, Нидерландия, Словения и Франция
Реферативен обзор
Предоставяне на стипендии за ученици в
европейските държави
Реферативен обзор

Заявител

26

39

МОН

38

18

МОН

29

27

МОН

4

Докторантски програми и степени

70

187

НАЦИД

5

Задочна форма на обучение във висшето образование
на европейските държави
Фактографска справка

15

3

МОН

17

19

Столична
община,
Дирекция
„Образо‐
вание“

1

28

МОН

20

29

МОН

13

34

НАЦИД

27

17

МОН

22

52

МГУ

40

6

Народно
събрание

6

6

Народно
събрание

47

37

МОН

6

7

8
9
10
11
12
13

14

Организация на учебния процес в училищното обра‐
зование в Австрия, Румъния, Франция и Хърватия
Реферативен обзор
Практики в областта на създаването и функциони‐
рането на средни училища в структурата на висши
училища в държавите от ЕС
Фактографска справка
Общностни центрове
Реферативен обзор
Национални регистри за научната дейност в
държавите членки на ЕС
Фактографска справка
Издаване на дипломи по съвместни образователни
програми в държавите членки на ЕС
Реферативен обзор
Хуманитарните дисциплини в програмите за обучение
в техническите университети
Реферативен обзор
Сътрудничеството между висшето образование и
бизнеса в европейските държави
Реферативен обзор
Примери и добри практики за сътрудничество между
висшите училища и бизнеса относно наемане на
професионалисти от бизнеса
Реферативен обзор
Организация на предучилищното образование в
Европа
Реферативен обзор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДИНАМИКА НА ТЪРСЕНИЯТА И ПОКАЗАНИТЕ ЗАПИСИ В
ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ ПРЕЗ 2018 Г.

БРОЙ НА ТЪРСЕНИЯТА И ПОКАЗАНИТЕ ЗАПИСИ
В ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2018 Г.
Месец

Брой търсения

Брой показани записи

Януари

468

732

Февруари

421

1 058

Март

622

1 165

Април

561

841

Май

736

719

Юни

441

570

Юли

385

760

Август

258

441

Септември

429

649

Октомври

534

735

Ноември

712

645

Декември

569

448

6 136

8 763

Общо
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИНФОРМАЦИОННИ СПРАВКИ И ТЪРСЕНИЯ
В ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ И В ЧУЖДИ БАЗИ ДАННИ ПРЕЗ 2017 Г.

Чужди бази данни

Брой справки

Брой цитати/импакт
фактор

Справки за цитирания на публикации и импакт фактор на списания

1.

импакт фактор

110

1 584

цитирания

107

5 024

217

6 608

Web of Science, Scopus

Общо цитирания и импакт фактор на списания
Библиографски справки в собствени и чужди бази данни

Брой справки

Брой търсения

2.

EBSCO Publishing

1 636

3.

Scopus

3 137

4.

БД „Каталог”
– COBISS/OPAC
– тематични справки
– устни справки
– консултации за наличните във фондовете и за работа в чужди
бази данни.

Общо библиографски справки / търсения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ

2018

http://www.nacid.bg

стр.19

Доклад за дейността на НАЦИД

2018

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ДАННИ ЗА ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ APOSTILLE НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И
УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО, УЧИЛИЩНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ,
ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И НЕГОВИТЕ ЗВЕНА ПРЕЗ 2018 Г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ (СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ 2017 / 2018)

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА БРОЯ НА ЗАЯВЕНИТЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ УСЛУГИ
(ПО ВИДОВЕ УСЛУГИ) 2018 Г.
No

Електронно
заявена (бр.)

Услуга

1

Заявления за академично признаване в НАЦИД (чл. 06)

2

Информационно подпомагане на ВУ (чл. 17)

3

Електронно
предоставена (бр.)

44

0

500

0

Заявления за удостоверяване на ПК по нерегулирани
професии

39

0

4

Проверка на академичния статут на чуждестранни ВУ

253

138

5

Доставка на документи в печатна и електронна форма от
библиотеки в страната и чужбина

40

38

6

Библиографска справка чрез достъп до чужди бази данни и
други интернет ресурси

11

10

7

Библиографска справка чрез търсене в бази данни и
електронни каталози на НАЦИД

7

6

8

Справка за импакт фактор на научни периодични издания

75

75

9

Справка за цитирания на публикации

80

80

10

Служебна бележка за заета академична длъжност

0

0

11

Служебна бележка за депозиран научен ръкопис

6

6

12

Служебна бележка за защитен дисертационен труд

20

19

13

Служебна бележка за завършен научноизследователски
проект

0

0

14

Достъп до обществена информация

1

1

15

Предложения

3

1

1 079

374

Общо
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