МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР
ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ (НАЦИД)

След извършен анализ за установяване на оптималната структура и численост на
човешките ресурси на Националния център за информация и документация (НАЦИД),
необходими за осигуряване на ефективната и ефикасната му работа, бе установено
следното:
През 2019 г. във функциите на НАЦИД са вменени следните нови дейности:
- воденето и поддържането на Регистъра на академичния състав на висшите
училища (за служебно ползване), който преминава от дирекция „Висше образование” на
МОН;
- създаването и поддържането на Национален портал за отворен достъп до научна
информация съгласно Препоръка (ЕС) 2018/790 на Европейската Комисия от 25 април
2018 г. относно достъпа до научна информация и нейното съхранение;
- воденето и поддържането на списъците по член 57, параграф 1, буква „б“, член
57, параграф 1, буква „в“, и член 57, параграф 1, буква „г“ на Директива 2005/36/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални
квалификации (ОВ, L 255 от 30.09.2005 г.);
- изготвянето на Информационна карта за придобита образователна степен с цел
улесняване достъпа до пазара на труда по искане на чужденци с предоставена
международна закрила, които по обективни причини не могат да представят изискуемите
документи по чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши
училища;
- поддържането на информационна система, която съдържа:
а) регистър на висшите училища, в който се вписват данни относно техните
основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности,
както и информация за оценките и препоръките от процедурите за акредитация и за
оценяване на проект и за констатациите и препоръките от следакредитационното
наблюдение и контрол;
б) регистър на академичния състав на висшите училища на основен и
допълнителен трудов договор;
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в) регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени
на обучение и по професионални направления;
г) регистър на завършилите студенти и докторанти;
д) регистър на банките, отпускащи кредити по Закона за кредитиране на студенти
и докторанти.
- създаването и поддържането на Регистър на издадените удостоверения за
приемане на чужденци от трети страни за студенти, специализанти и докторанти във
висшите училища в Република България.
Поради допълнително възложените задачи се налага промяна в наименованието
на две от дирекциите в НАЦИД, както и увеличаване на числеността на администрацията
на центъра с 4 щатни бройки. Това следва да бъде нормативно установено и в
Правилника на НАЦИД. Увеличението на числеността се извършва чрез компенсирана
промяна, направена с постановление на Министерския съвет, за сметка на намаляване на
утвърдената щатна численост на Министерството на образованието и науката и на
регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването.
Целите на предложените изменения и допълнения са да се актуализират и
систематизират всички функции и дейности, възложени на НАЦИД, както и да се
осигури административен капацитет за осъществяването им.
Очакваните резултати са свързани с прилагане на еднакъв и ефективен подход
към организирането и поддържането на нововъзложените дейности и свързаните с тях
административни услуги, регистри и бази данни, отнасящи се до системите на висшето
образование и науката.
За прилагането на предложените промени не са необходими допълнителни
финансови средства.
С проекта на Правилник не се въвеждат разпоредби от правото на Европейския
съюз.
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