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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
От началото на 2017 г. НАЦИД администрира Регистъра за научната дей‐
ност в Република България. Системно се извършва актуализация на информа‐
цията. През 2019 г. в регистъра са добавени 18 нови научни организации и са
вписани общо 16 758 електронни заявки. Регистърът е с публичен достъп, уеб
базиран потребителски интерфейс и с възможност в реално време да се
извършват справки по различни критерии (ras.nacid.bg).
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.
От края на 2018 г. НАЦИД администрира новоизградения 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. Данните в него се попълват
служебно, като актуалността на информацията зависи изцяло от своевременното
подаване на коректни заявки от страна на висшите училища и научните органи‐
зации. През 2019 г. в регистъра са въведени 2 402 нови записа за заети акаде‐
мични длъжности и за защитени дисертационни трудове. Вписани са общо
12 598 проверени електронни заявки за актуализация на информацията и/или на
данни за наукометрични показатели. Регистърът е с публичен достъп и уеб
базиран потребителски интерфейс, като в реално време могат да се извършват
справки по различни критерии (ras.nacid.bg).
Електронни списъци
В рамките на проект BG05SFOP001‐1.006‐0001‐C01 „Създаване, надграж‐
дане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД за подо‐
бряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги”
бяха успешно разработени и пуснати в експлоатация двата публично достъпни
уеб‐базирани списъка:
1. „Национален референтен списък на съвременни български научни
издания с научно рецензиране”. Към края на 2019 г. списъкът съдържа общо
3 550 заглавия, от които 3 276 текущи и 274, чието издаване е преустановено.
Списъкът се актуализира и допълва своевременно с постъпващи данни за нови
изданията, като за отчетния период са подадени 98 електронни заявки за
вписване. Националният референтен списък е с публичен достъп и с възможност
в реално време да се извършва търсене по различни критерии (nrs.nacid.bg).
2. „Списък на съвременни български научни издания, реферирани и
индексирани в световно известните бази данни с научна информация”. Списъкът
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съдържа общо 127 български научни издания, от които 82 активни към настоя‐
щата година и 45 неактивни (реферирани и индексирани в миналото). Два пъти
годишно се актуализира с данни, подадени от представителите на Scopus и Web
of Science за България. Списъкът е с публичен достъп, уеб базиран потреби‐
телски интерфейс и с възможност в реално време да се извършва търсене по
различни критерии (randii.nacid.bg).

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

I.2.

Центърът извършва информационни услуги за народните представители,
политическия кабинет, специализираната администрация и структурите в систе‐
мата на МОН, за други органи на изпълнителната и законодателната власт, заин‐
тересовани страни и физически лица. По заявки от горепосочените институции
са изготвени реферативни обзори, тематични подбори и фактографски справки
(Приложение 1):
•

7 реферативни обзора;

•

5 фактографски справки;

•

9 реферативни обзора на електронен носител са заявени за повторно
използване.
Библиотеката предлага чрез портала за административни услуги изготвя‐
не на справки за цитиране, за IF на периодични издания и тематични библио‐
графски справки. Справките се извършват чрез достъпа до базите данни на Web
of Science, Scopus, EBSCO Publishing, ERIC и бази данни с отворен достъп. Изгот‐
вени са 141 справки за цитиране и 134 справки за IF на периодични издания.
Тематичните библиографски справки, изготвени по заявка на граждани са 21.
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 инфор‐
мация за лицензираните обучители и учебните им програми, за най‐новите
български и чужди публикации, за водещия международен опит, предлага дос‐
тъп до чуждестранни бази данни, до информационни ресурси с отворен достъп
и до пакет от информационни продукти и услуги за удовлетворяване на индиви‐
дуални или групови специфични информационни потребности.
В информационното съдържание периодично са извършени 1 712 актуа‐
лизации. Публикувани са 1 305 новини и данни за 407 нови публикации по 24
актуални теми.
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I.3.

БИБЛИОТЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

През 2019 г. във фонда на библиотеката са постъпили 635 книги, 204
периодични издания, 1 492 дисертации и 733 CD към тях. Новите закупени книги
са 201 български и 104 чужди. По книгообмен с други библиотеки са получени
67 книги, а от дарения – 263. Периодичните издания, получени по абонамент са
58, а по книгообмен – 102. Дарени са 44 периодични издания. Към 31.12.2019 г.
фондът на дисертациите е над 24 000 заглавия. Постъпилите нови издания на
електронни носители са 733.
Оптимизирана бе организацията на книгообмена с библиотеките от стра‐
ната 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 библиоте‐
ката на Сибирското отделение на РАН в Новосибирск, Държавната научно‐
техническа библиотека в Москва, библиотеката на Техническия университет в
Хановер, както и с някои библиотеки от 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 31.12.2019 г. са 102 918, от които
книги – 29 100, дисертации – 22 021, периодични издания – 643 и статии –
49 426. През годината продължи работата по прехвърляне на записи от локал‐
ната база данни в онлайн каталога на библиотеката и каталогизирането на ново‐
постъпилите библиотечни материали. Прехвърлени са 2 031 записа от офлайн
каталога. Създадените библиографски записи са 2 535 в COBISS, а създадените
авторски файлове в контролния файл на авторите CONOR са 1 941. Търсенията в
онлайн каталога COBISS/OPAC за годината са 9 189, а показаните записи са
10 890, което е с 20% повече в сравнение с 2018 г. (Приложение 2).
През 2019 г. са регистрирани 174 читатели, посетили Научно‐техническата
и педагогическа библиотека общо 855 пъти. Заетата литература за годината е
1 791 тома. Ползваните услуги са над 10 000 и включват: библиотечно‐информа‐
ционни 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).
Междубиблиотечното заемане се извършва изцяло по електронен път
чрез портала за електронно административно обслужване. Получени са 42 заяв‐
ления от граждани, в отговор на които са предоставени 820 публикации. От
библиотеките в България са доставени 516 публикации, от библиотеки от Европа,
Русия и САЩ – 304. Основни партньори за доставка по книгообмен са библио‐
теката на Техническия университет в Хановер и библиотеките‐участници в
COBISS.NET.
Копираните и сканираните копия в копирния център са 25 707 страници.
www.nacid.bg
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В библиотеката са организирани 7 тематични изложби на публикации по
следните теми:
•

Правен свят – европейския дневен ред

•

Учителската професия – единна педагогическа система

•

Иновации и конкурентоспособност
икономическа промяна

•

Интеграция на деца със специални образователни потребности

•

От миграция към мобилност – национални и регионални измерения

•

Иновации и иновативни практики във висшето образование

в

епохата

на

глобална

• Глобализация и развитие
Изготвени са 6 тематични библиографски справки по актуални теми с
включени 537 заглавия, които се предлагат чрез сайта на НАЦИД в раздел
„Готови продукти”.
I.4.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Информационен бюлетин „Инфосвят” (в електронен формат)
Бюлетинът се издава в две серии: серия 1 „Училищно образование” и
серия 2 „Висше образование и наука”. От 2018 г. бюлетинът е на 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”
• Устойчивото партньорство между родителите и училището – фактор за
възпитанието и успеха на учениците
• Програми, мерки и добри практики за превенция и предотвратяване
на насилието в училищата
• Насоки за върхови постижения на учителите и обучителите в
професионалното образование и обучение
• Стандарти за физическата среда в училищата и детските градини в
държави членки на ЕС
Серия „Висше образование и наука”
• Инициативата за отворено образование
• Валидиране на неформално отворено онлайн обучение – практики за
оценяване в Европа
• Европейски практики за професионално развитие на преподавателите
във висшите училища
• Създаване на търговски дружества за стопанска реализация на
резултатите от научни изследвания
www.nacid.bg
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Електронен бюлетин „Актуални конкурси и събития“
От 2018 г., издаването на бюлетина се извършва от дирекция „Заверки и
информационни продукти“. Служителите в дирекцията изготвиха и публикуваха
12 броя от бюлетина.
Електронен бюлетин „Педагогиум”
Бюлетинът излиза всеки месец, разпространява се безплатно и е достъпен
онлайн чрез сайта на центъра. През 2019 г. е отразена информация за 792 публи‐
кации в сферата на образованието, науката и възпитанието. Целта на бюлетина е
да подпомогне работата на експерти в МОН, регионалните управления на обра‐
зованието, преподаватели, учители, студенти и други специалисти в сферата.
Бюлетинът информира за новите материали, постъпили във фонда на библио‐
теката – книги, дисертации, статии, както и за нови статии от базите данни ERIC,
EBSCO и Science Direct.
С цел популяризиране на информационните издания, както и на продук‐
тите и услугите, предоставяни от центъра, се поддържа Facebook страница, в
която периодично се публикува актуална информация.
Отчита се формирането на постоянен кръг на потребители на изданията,
без тенденции за неговото разширяване.

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.
През отчетната година са приети 600 заявления на граждани с чужде‐
странни дипломи за висше образование на ОКС “бакалавър“ и „магистър“. С цел
съкращаване на срока за признаване са проведени 14 заседания на Съвета по
признаване. Извършени са 595 проверки за статут на висши училища и за автен‐
тичност на дипломи.
На заседанията на Съвета по академично признаване са разгледани 560
заявления. Издадени са 540 удостоверения за признато висше образование и 20
отказа за признаване. (Приложение 4).
В процеса на извършване на проверките са установени 4 неистински
чужди образователни документа, постъпили за признаване, за което са сигнали‐
зирани компетентните институции.
През отчетната година са приети 33 заявления на граждани с чужде‐
странни дипломи за ОНС „доктор” и НС „доктор на науките”, от които 31 за ОНС
„доктор” и 2 за НС „доктор на науките”. Успешно приключени са 20 проверки за
статут на висши училища и научни организации и за автентичност на дипломи,
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които впоследствие са признати: 19 на ОНС „доктор“ и една на НС „доктор на
науките“.
Във връзка с информационното подпомагане на висшите училища в съот‐
ветствие с чл. 17, ал. 3 от Наредбата са приети 503 заявления от висши училища,
в рамките на които са извършени 486 проверки за статут на висши училища и
програми за висше образование и 456 проверки за автентичност на дипломи.
Установени са 3 неистински чужди образователни документа, представени за
признаване в български висши училища. Изготвени са 244 препоръки за акаде‐
мично признаване по смисъла на чл. 17, ал. 3, т. 4. от Наредбата, което е със 91
повече в сравнение с 2018 г.
Осъществява се системна комуникация в областта на академичното приз‐
наване с центрове от мрежата ENIC‐NARIC, с висши училища, граждани и компе‐
тентни органи. Приети са и са обработени 450 официални преписки, касаещи
проверки за автентичност, образователно ниво, академични и професионални
права и други въпроси за 595 български дипломи, запитвания за статут на висши
училища и техни програми и редица други справки. В рамките на тази кореспон‐
денция е установен 1 неистински чуждестранен образователен документ, пода‐
ден за признаване в България.
По запитвания от дирекция „Висше образование” на МОН във връзка с
приема на чуждестранни студенти и отпускането на стипендии са извършени 97
проверки за статут на висши училища и автентичност на дипломи.
В изпълнение на чл. 19 от Наредбата за държавните изисквания за приз‐
наване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища центърът събира статистика за решенията за ака‐
демично признаване на висшите училища. През годината 29 висши училища са
изпратили информация за 889 взети решения, от които 877 дипломи са признати
за целите на приема на притежателите им за студенти и докторанти през 2019 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 актуализа‐
ция на съдържанието и две на хипервръзките. В съпътстващия сайт по акаде‐
мично признаване са направени 4 актуализации на седем текста и хипервръзки.
Актуализирано е съдържанието на българските секции в академичните
интернет портали на ЮНЕСКО и World Higher Еducation Database, добавени са
нови връзки и са актуализирани 9 хипервръзки.
Подсайтът на НАЦИД с ограничен достъп „В помощ на висшите училища”
е актуализиран системно.
Представители на центъра участваха в лятната годишна среща на мрежите
ЕНИК/НАРИК, която се проведе в Кьолн, Германия и в зимната годишна среща на
мрежата НАРИК в Брюксел, Белгия. Директорът на дирекция „АПРП”, който е
избран за член на Бюрото на НАРИК центровете, участва в организираните през
годината работни срещи.
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III.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО НЕРЕГУЛИРАНИ
ПРОФЕСИИ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 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 108 заявления на граждани. Изда‐
дени са 106 удостоверения за професионални квалификации. На 80 от издадени‐
те удостоверения са положени заверки APOSTILLE по реда на вътрешната ком‐
плексна административна услуга, облекчаваща гражданите. По две от подаде‐
ните заявления са установени неистински български образователни документи,
на които са връчени откази и за които са сигнализирани компетентните инсти‐
туции. В процеса на подготовка на удостоверенията са извършени 108 проверки
за статут на училища, ПУЦ, ЦПО и 108 проверки за автентичност на дипломи,
свидетелства за професионална квалификация и др.
В изпълнение на функциите на Център за подпомагане по Директива
2005/36/ЕО в областта на признаването на професионални квалификации и регу‐
лираните професии са изготвени 228 справки по постъпили запитвания. В рамки‐
те на тази кореспонденция са установени 5 неистински български образователни
документи, подадени за признаване в други държави‐членки: 3 представени във
Франция и по 1 представен в Гърция и Швеция.
Извършва се системна актуализация на Списъка на регулираните профе‐
сии в Република България на интернет страницата на НАЦИД и необходимата
информация своевременно се подава към сайта на ЕК за регулираните профе‐
сии. Списъкът бе изцяло актуализиран с интегрирането му с още три списъка по
Директива 2005/36/ЕО както на български, така и на английски език.
През изтеклата година бяха добавени две нови регулирани професии
(планински водач и екскурзовод) и един нов компетентен орган за тях –
министърът на туризма. Така Списъкът на регулираните професии в Република
България вече включва 82 професии и 18 компетентни органи.
В съпътстващия сайт „Професионални квалификации” също са направени
съществени актуализации в 8 раздела на български и английски език.
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 92.
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
12 746. Заявките и преписките до български компетентни органи са 495.
Регистрирани са 15 български компетентни органи в ИСВП и 73 регули‐
рани професии в България, като актуализациите са три.
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IV.

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

Центърът подпомага информационно регионалните управления на обра‐
зованието в процедурите по признаване на дипломи за средно образование.
През годината са изготвени отговори на 49 запитвания, получени от РУО в
страната за чуждестранни образователни документи.

V.

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE НА ОБРАЗОВАТЕЛ‐
НИ И УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И
НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩ‐
НОТО, 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 системата 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 ратифициране 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 2019 г. са, както следва
(Приложение 5):
• Общ брой на издадените удостоверения APOSTILLE на образователни и
удостоверителни документи за 2019 г. – 20 695;
• Издадени удостоверения APOSTILLE на документи, издавани от
институциите в системата на предучилищното, училищното и
професионалното образование и обучение – 6 589 бр.;
• Издадени удостоверения APOSTILLE на документи, издавани от
висшите училища и научните организации – 14 019 бр.;
• Издадени удостоверения APOSTILLE на Удостоверение за ползване
правата на завършили образователно‐квалификационни степени на
граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г.
и висше образование на образователно‐квалификационна степен
„специалист по …” в страната (комплексна услуга с МОН) – 9 бр.;
• Издадени удостоверения APOSTILLE на Удостоверение за професио‐
нална квалификация по нерегулирана професия, придобита на терито‐
рията на Република България необходима за достъп или за упражня‐
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ване на регулирана професия на територията на друга държава
(вътрешна комплексна услуга) – 78 бр.;
• Издадени удостоверения APOSTILLE според гражданството на притежа‐
телите на образователните и удостоверителни документи:
o български граждани – 14 213 бр.;
o чужди граждани – 6 482 бр.
• Издадени
удостоверения
APOSTILLE
според
вида
на
административната услуга:
o обикновена – 15 491 бр.;
o бърза – 2 559 бр.;
o експресна – 2 645 бр.

VI.

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
1. Електронен портал за цялостно административно обслужване

През 2019 г. по електронен път през Портала за електронни услуги на
НАЦИД (portal.nacid.bg) са подадени 2 212 заявления, като по електронен път са
предоставени 1 540 услуги (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 16 служебни бележки за защитени дисертационни трудове.
2. Портал за отворени данни на Република България
В изпълнение на Закона за достъп до обществена информация и на
постановленията на Министерски съвет, определящи задълженията на НАЦИД в
портала за отворени данни на Република България са публикувани в отворен
машинно четим формат следните набори данни:
• „Регистър на академичния състав в Република България” – данни за
защитените докторски дисертации за ОНС „доктор” и НС „доктор на
науките” и за лицата, назначени на академичните длъжности главен
асистент, доцент и професор във висшите училища и научните
организации;
• „Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши
училища” – данни за признаване на придобито висше образование в
чуждестранни висши училища с цел улесняване достъпа до пазара на
труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес;
• „Придобити професионални квалификации” – данни за удостоверения
за придобити професионални квалификации по нерегулирани профе‐
сии на територията на Република България, необходими за достъп или
за упражняване на регулирана професия на територията на друга
държава.
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3. Регистър на информационните ресурси към Държавна агенция
„Електронно управление”
В изпълнение на чл. 7е ал. 4 от Закона за електронното управление в „РИР
– ДАЕУ” бяха актуализирани всички данни за информационните ресурси на
НАЦИД: над 390 взаимосвързани записа, всеки от които с повече от 30 отделни
реквизита.

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 прог‐
рама „Добро управление”, успешно приключи изпълнението на Проект „Подо‐
бряване на специализираните знания и умения на служителите в Националния
център за информация и документация”. Проведени са 8 специализирани обуче‐
ния на служителите с цел по‐ефективно осъществяване на дейностите, извърш‐
вани в институцията.
НАЦИД участва като партньор в проекта по програма ЕРАЗЪМ+, приоритет
NARIC Activities директно пред Изпълнителната агенция по образование, аудио‐
визия 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. През отчетната
година НАЦИД организира и проведе извънредна среща на партньорите по про‐
екта в София, на която бяха дискутирани актуализации на резултатите от проекта.
В края на 2019 г. НАЦИД прие поканата да участва като партньор в проекта
по програма ЕРАЗЪМ+, приоритет NARIC Activities директно пред Изпълнител‐
ната агенция по образование, аудиовизия и култура, Брюксел на тема „Q‐Entry“ с
водещ партньор Италианският ЕНИК‐НАРИК център и с участието на редица
други ЕНИК‐НАРИК центрове. Проектът надгражда едноименната база данни с
дипломи за средно образование от 55 държави, даващи достъп до висше обра‐
зование в съответните страни.
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 Опера‐
тивна програма „Добро управление”.
В процес на изпълнение е проектът „Създаване на национално хранилище
и портал за достъп до отворени данни с научна информация и надграждане на
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Регистъра на академичния състав и защитените дисертационни трудове“,
разделен на следните две обособени позиции: обособена позиция № 1: „Създа‐
ване на национално хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна
информация“ и обособена позиция № 2: „Надграждане на регистъра на акаде‐
мичния състав и защитените дисертационни трудове с нова функционалност за
служебно ползване“.

VIII. ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОГРАМНОТО
ОСИГУРЯВАНЕ И WEB ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ЦЕНТЪРА
С оглед нарастващия обем информация в поддържаните и новоизградени
регистри в НАЦИД, съдържащи чувствителни данни, беше разширен основния
дисковия масив с допълнително закупени 10 бр. дискове. Дисковият масив е
настроен за работа в клъстерна конфигурация и на него се съхраняват на рота‐
ционен принцип архивите на всички външни и вътрешни услуги на НАЦИД.
Поради морално остаряла ИТ‐техника, бяха подменени някои от налич‐
ните към момента работни станции и периферни устройства.
През октомври 2019 г. с оглед повишаване на стабилността и сигурността
на мрежовата инфраструктура беше преконфигурирана ИТ‐мрежата на НАЦИД.
Системно се поддържат и актуализират структурите и съдържанието на
интернет и интранет сайтовете на НАЦИД, както и на съпътстващите подсайтове
„Професионални квалификации” и „За висшите училища”.
Порталът за електронни административни услуги на НАЦИД е допълнен с
пет нови административни услуги (portal.nacid.bg).

IX.

РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ

Подготвени са проекти за изменение и допълнение на наредби и вътреш‐
новедомствени актове във връзка с изпълнението на вменените нови дейности
на центъра и изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парла‐
мент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движе‐
ние на такива данни. Служителите на НАЦИД са участвали в 20 обучения, прове‐
дени в ИПА и други компетентни институции по разнообразни теми: „Въведение
в държавната служба”, „Търсене в структурирани и неструктурирани информа‐
ционни ресурси и информационно посредничество” „Експертиза на документи
за автентичност – документална и графологична експертиза”, „Организация и
управление на електронното съдържание в областта на образованието и науката”,
„Обучение по авторско право във връзка със създаването на електронни доку‐
менти” и други.
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ДЕЙНОСТИ ПО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЕФЕКТИВНО

X.

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 2019 г. се отнасят
собствени приходи – 495 000 лв. и субсидия от Републиканския бюджет –
4 477 300 лв.
При план 495 000 лв. изпълнението на собствените приходи е в размер на
644 935 лв. с ДДС. Собствените приходи включват следните приходи:
• Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция в размер на
428 285 лв. в т.ч:
o библиотечно и библиографско обслужване – 7 315 лв.;
o информационно обслужване – 7 218 лв.;
o академично признаване– 46 451 лв.;
o издаване на удостоверения APOSTILLE – 367 211 лв.
• Приходи от наеми на имущество са в размер на 216 650 лв.
• Приходи от такси за административни и други услуги и дейности са в
размер на 9 601 лв.
• Други неданъчни приходи – 349 лв.
РАЗХОДИ
Средствата по отделните видове разходи са изразходвани, както следва:
1.

Заплати и други възнаграждения ‐ при план 667 000 лв., изпълнението е
647 580 лв. или 97.08%

2.

Осигурителни вноски от работодателя – при план 170 300 лв., изпълнението
е 180 951 лв. или 106.25%

3.

Издръжка – изпълнението е 986 509 лв. Най‐голям относителен дял от тези
разходи са изразходвани по подпараграф 10‐20 „Разходи за външни услуги”
в размер на 863 701 лв. или 87.55%. Средствата са изразходвани основно за
издължаване на поети ангажименти по договори за абонаментна под‐
дръжка 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 педагоги‐
ческа мрежа“;
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• Осигуряване на едногодишна поддръжка на деловодна система с
модулите за регистрация на съществуващите административни услуги,
на услугите по издаване на удостоверения APOSTILLE и модула за
плащания;
• За осъществяване на дейности по консолидация и оптимизация на
мрежовата инфраструктура в НАЦИД;
• За обединяване на Системата за управление на качеството ISO
9001/2015 и Системата 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 5 967 лв. или 0.6%. 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 канце‐
ларски материали и консумативи са изразходвани по предназначение за
извършване на основни дейности на центъра и са размер на 42 138 лв.
или 4.27%.
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. Направените разходи по подпараграф
10‐52 „Краткосрочни командировки” са в размер на 10 844 лв.
4.

Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности. През 2019 г.
НАЦИД като член заплати членски внос в ББИА, САИ, EuroCris и МЦНТИ
гр. Москва. Средствата по този параграф са в размер на 2 901 лв.

5.

Капиталовите разходи са в размер на 2 820 000 лв. и са изразходени, както
следва:
• за създаване на Национално хранилище и портал за достъп до
отворени данни с научна информация;
• за надграждане на Регистъра на академичния състав и защитените
дисертационни трудове.
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ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТИ
През отчетния период в центъра се усвоиха средства в размер на
3 808 499 лв. по следните проекти:
• Проект „QUATREC – Сравняване на квалификациите за надеждно
признаване” Проектът се изпълнява от националните ЕНИК‐НАРИК
центровете на пет държави: Латвия, Великобритания, България,
Естония и Армения. Средствата са в размер на 2 344 лв.
• 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 166 515 лв.
• Проект BG05SFOP001‐1.006‐0001‐C01 „Създаване, надграждане и
интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД за подо‐
бряване на процеса по предоставяне на административни и справочни
услуги”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Добро
управление”. Средствата са в размер на 3 639 640 лв.
Натурални показатели – числеността на персонала в НАЦИД е 45, от които
33 – по служебно правоотношение и 12 – по трудови правоотношения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

XI.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗГОТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2019 Г.
ТЕМА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Обучение и квалификационни нива на
медицинските сестри в ЕС и ЕИП.
Фактографска справка

Стр.

Източници

Заявител

3

2

Министерство на
здравеопазването

Европейски политики и практики за обучение
и проверка на знанията по пътна безопасност.
Реферативен обзор

35

34

Министерство на
образованието и
науката

Организация на медицинското обслужване в
училищата на държавите членки на ЕС и ЕИП.
Реферативен обзор

24

4

Министерство на
образованието и
науката

46

Министерство на
образованието и
науката

Създаване на търговски дружества за
стопанска реализация на резултатите от
научни изследвания и за комерсиализация на
интелектуалната собственост в универ‐
ситетите и научните организации, финан‐
сирани с публични средства, в ЕС и САЩ.
Реферативен обзор

47

Трудова заетост на студенти, записани в
редовна форма на обучение, в държавите от
ЕС, ЕИП и ШВЕЙЦАРИЯ.
Реферативен обзор

30

117

Министерство на
образованието и
науката

Заплащане на такси в образованието и
грижите в ранна детска възраст в Европа.
Реферативен обзор

15

36

Министерство на
образованието и
науката

Измерване на потребителската удовлетво‐
реност на студентите от образователния
продукт.
Реферативен обзор

17

21

Физическо лице

Проучване на политиките, работните процеси
и инфраструктурите на Отворената наука и
отворения достъп до научна информация на
държавите членки на ЕС.
Фактографска справка

31

135

НАЦИД

Два
списъка

1

НАЦИД

European Reference Index for the Humanities
(ERIH PLUS) – база данни и българските
издания в нея.
Фактографска справка
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ТЕМА

Стр.

Източници

Заявител

10. Представяне дейността на Съвета по
научноизследователската дейност на Литва и
на Литовската академична електронна
библиотека в областта на отворената наука и
отворения достъп до научна информация.
Доклад

10

2

НАЦИД

11. Представяне дейността на Института за
постоянен достъп до цифрови изследова‐
телски ресурси на Нидерландия в областта на
отворената наука и отворения достъп до
научна информация.
Доклад

11

6

НАЦИД

12. Класификации в областта на научноизследо‐
вателската и развойна дейност и сравнително
съотнасяне на двете основни класификации.
Фактографска справка, Сравнително‐
съпоставителна таблица

4

7

НАЦИД

13. Мултиплицирани продукти
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДИНАМИКА НА ТЪРСЕНИЯТА И ПОКАЗАНИТЕ ЗАПИСИ В
ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2019 Г.
ОБЩ БРОЙ ТЪРСЕНИЯ 9 189, ОБЩ БРОЙ ПОКАЗАНИ ЗАПИСИ 10 890.

СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ТЪРСЕНИЯТА И ПОКАЗАНИТЕ ЗАПИСИ 2018 / 2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИНФОРМАЦИОННИ СПРАВКИ И ТЪРСЕНИЯ
В ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ И В ЧУЖДИ БАЗИ ДАННИ ПРЕЗ 2019 Г.
Справки за цитирания и импакт фактор (IF) на списания

Брой заявки

Брой цитати/IF

импакт фактор

141

2 007

цитирания

153

5 568

294

7 575

Web of Science, Scopus

Общо цитирания и импакт фактор на списания

Библиографски справки в собствени и чужди бази данни
1.

EBSCO Publishing

2.

Scopus

3.

БД „Каталог”, в т.ч.:
–
–
–
–

Брой търсения

810
4 953

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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360
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Структура на академичното признаване в НАЦИД и българските висши
училища, 2019 г.

Динамика на академичното признаване в НАЦИД през 2018 г. и 2019 г.
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Топ 24 държави, издали признатите от НАЦИД чуждестранни дипломи на ОКС
„бакалавър“ и „магистър“ за 2019 г.
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Най‐мобилни чуждестранни специалности по професионални направления,
признати в НАЦИД, 2019 г.
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Най‐мобилни нерегулирани професии, удостоверени от НАЦИД, 2019 г.

Посока на трудова мобилност на нерегулираните професии, удостоверени от
НАЦИД, 2019 г.
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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 2019 Г.

www.nacid.bg

стр.23

Доклад за дейността на НАЦИД

2019

Според гражданството на притежателите на образователните и
удостоверителните документи

Според вида на административната услуга
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ – УСЛУГИ (СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ 2017 / 2018 / 2019)

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА БРОЯ НА ЗАЯВЕНИТЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ УСЛУГИ
(ПО ВИДОВЕ УСЛУГИ) 2019 Г.
No

Услуга

1.

Заявления за академично признаване в НАЦИД на ОКС
Бакалавър и Магистър / чл. 06 (06)
Заявления за признаване в НАЦИД на ОНС Доктор и на НС
Доктор на науките / чл. 28 (08)
Информационно подпомагане на ВУ / чл. 17 (21)
Заявки на ВУ за проверка на академичния статут на
чуждестранни ВУ
Заявки на ВУ за автентичност на чуждестранни ДВО
Заявки на ВУ за препоръка за признаване на чуждестранни ДВО
Заявления за удостоверяване на ПК по нерегулирани професии
Доставка на документи в печатна и електронна форма от
библиотеки в страната и чужбина
Изготвяне на аналитични информационни продукти
Библиографска справка чрез достъп до чужди бази данни и
други интернет ресурси
Библиографска справка чрез търсене в бази данни и
електронни каталози на НАЦИД
Справка за импакт фактор на научни периодични издания
Справка за цитирания на публикации
Служебна бележка за защитен дисертационен труд
Достъп до обществена информация

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Заявена (бр.)

Общо
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Предоставена (бр.)

94

0

2

0

503
486

0
486

456
244
48
65

456
244
0
49

1
9

1
5

12

7

134
141
16
1

134
141
16
1

2 212

1 540
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