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МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТЪРА НА ВИСШИТЕ 

УЧИЛИЩА 

 

 

Причини, които налагат приемането на Наредбата за регистъра на висшите 

училища 

 

С последните промени в Закона за висшето образование (ЗВО) (обн., ДВ, бр. 56 от 

2022 год.) бяха направени изменения в чл. 10, ал. 2, т. 3 относно поддържаните от 

министъра на образованието и науката регистри. Съгласно чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „а“ от 

ЗВО министърът на образованието и науката организира чрез Националния център за 

информация и документация (НАЦИД) поддържането на информационна система, която 

съдържа 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 от процедурите за акредитация.  

В допълнение, в Правилника за устройството и дейността на Националния център 

за информация и документация също е нормативно определено регистърът на висшите 

училища да се поддържа и администрира от НАЦИД (чл. 2, ал. 22, т. 1). 

В тази връзка и на основание чл. 10, ал. 5 от ЗВО е необходимо да бъде издадена 

наредба от министъра на образованието и науката, с която да бъдат определени 

съдържанието, условията и редът за водене на регистъра на висшите училища. 

 

Цел на Наредбата за регистъра на висшите училища 

Основната цел на предлагания за утвърждаване проект на наредба е да се внесе 

нормативна яснота, като определи съдържанието, условията и редът за воденето на 

регистъра на висшите училища. Точното дефиниране на подлежащите на вписване 

обстоятелства е предпоставка за поддържане на регистъра в структуриран вид. 

Регистърът се води и поддържа като електронна база данни от министъра на 

образованието и науката чрез НАЦИД. С наредбата се цели да бъдат нормативно 

определени редът за вписване в регистъра, както и данните и информацията, които 

следва да се предоставят от висшите училища и от Националната агенция за оценяване 

и акредитация (НАОА) на НАЦИД по отношение на регистъра на висшите училища. 

Посочени са още начинът на осъществяване на достъп до вписаните обстоятелства, както 

и за кои данни е осигурено свободно извършване на справки.  

Нормативно е закрепено кои субекти могат да извършват действия по вписване в 

регистъра, както и начинът на вписване на новите обстоятелства. С наредбата се цели 
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осигуряване на своевременното въвеждане на данни в регистъра и вписването, като са 

посочени срокове за подаване и отразяване на данните и информацията в регистъра. 

Наред с това с проекта на наредба се цели създаване на задължение на Националния 

статистически институт за задаване в регистъра на код по Класификацията на областите 

на образование и обучение, ако новосъздадената специалност и/или докторската 

програма, подлежащи на вписване в регистъра, нямат такъв. 

Проектът на наредба цели още и да определи дейностите по отстраняване на 

грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства. 

В проекта на наредба е посочена нормативната дефиниция на понятието „код на 

НАЦИД“, което цели запознаване с начина на определяне на този осемцифрен код, както 

и със значението на цифрите, които го съставят. Кодът е свързан с регламентираната в 

наредбата процедура по подаване от висшите училища за вписване в регистъра на 

изискуемите от тях данни за създаване на нова специалност или докторска програма. 

Потвърждението от длъжностно лице от НАОА на подадената за вписване специалност 

е условие за задаване на дефинирания код на НАЦИД, в случаите когато подадената 

специалност няма такъв.  

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

Предложения проект на акт не оказва ефект върху целевите стойности на 

показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори от програмния формат на 

бюджет на Министерството на образованието и науката. 

Прилагането на наредбата не изисква допълнителни финансови средства и няма да 

доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. 

 

Очаквани резултати от прилагането на Наредбата за регистъра на висшите 

училища 

Предлаганият проект на наредба като резултат ще доведе до: 

1. определяне на правила относно воденето и поддържането на регистъра; 

2. ясно дефиниране на подлежащите на вписване данни и информация в 

регистъра; 

3. осигуряване на правила относно подаването и вписването на данните и 

обстоятелствата в регистъра;    

4. очертаване на кръга от компетентни лица, които следва да участват в 

процесите, свързани с регистъра; 
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5. облекчаване на достъпа до информация за висшите училища, което от своя 

страна ще доведе до по-добра информираност на потребителите за системата на висшето 

образование. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

С проекта на наредба не се въвеждат разпоредби от правото на Европейския съюз, 

поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право. 


