
С П Р А В К А  

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТЪРА 

НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВАЩИ, ПРЕКЪСНАЛИ И ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ПО СТЕПЕНИ НА ОБУЧЕНИЕ И ПО 

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

№ 

Организация/ 

потребител 
(вкл. начина на получаване 

на предложението) 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

1.  Пловдивски 

университет 

„Паисий 

Хилендарски“ 

(получено по 

електронна поща на 

12.12.2022 г. (вх. № 

на МОН 0402-

154/12.12.2022 г.) 

1. Чл. 4, т. 2, касаещо вписването на идентификационен номер 

на лицето. Как се процедира с чужденци, които нямат личен 

идентификационен номер на чужденеца (ИДН) в момента на 

записването? Пример за това за гръцките студенти (в Гърция такъв 

ИДН се получава след започване на работа и учащите още нямат 

такъв). Защо е премахнат служебният номер на чужденците във ВУ, 

който беше някакъв изход от ситуацията? Или да се предложи друго 

решение 

Приема се по 

принцип 

„Служебният“ номер на чужденците не е 

премахнат. Такъв се създава от НАЦИД, по 

точно определени правила с цел 

стандартизация и унификация на процесите и 

еднозначна индивидуализация на вписаните 

в регистъра лица. 

2. Чл. 4, т. 6 да се допълни: „служебна/лична електронна поща“ Не се приема  Когато студент се обучава в повече от едно 

висше училище ще има повече от една 

служебна електронна поща. Някои висши 

училища „закриват“ служебните електронни 

пощи на студентите след тяхното 

завършване, а електронната поща, вписана в 

регистъра, е необходима на студентите, за да 

използват модула на Националната 

електронна студентска карта. Посочването 

на служебна електронна поща може да 

създаде затруднения за използването на 

електронната студентска карта след 

завършване на студента или в случай че 

същият се прехвърли в друго висше 

училище. 

  3. Чл. 4, т. 9 постоянен адрес. Да отпадне „Постоянен адрес“ като 

задължително по смисъла на Наредбата поле. Това е текстово поле, 

което не подлежи нито на статистика, нито на анализ. Освен това, 

Приема се по 

принцип 

Полето не е задължително. В наредбата са 

посочени всички полета на регистъра, а не 

единствено задължителните такива. 
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№ 

Организация/ 

потребител 
(вкл. начина на получаване 

на предложението) 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

през следващия семестър този адрес вече може да не е актуален и 

студентите не следва да информират ВУ, че са си сменили адреса. 

Би могло да остане задължително поле само населението място. За 

населените места има номенклатура и самото поле подлежи на 

обработка (статистическа и др.). 

 

  4. Чл. 5, ал. 1, т. 1, изречение второ – да се замени „генерират“ с 

„прехвърлят“ или „копират“. Данните, за които се отнася, не се 

генерират в този Регистър, а се прехвърлят/копират от друг 

съществуващ (НЕИСПУО) 

 

Приема се  Направено е изменение на разпоредбите на 

Наредбата.  

5. Чл. 5, ал. 1, т. 2 – последното изречение термин „генерират“ да се 

замени с „копират“. 

Приема се по 

принцип 

Данните не се „копират“, защото са налични 

в същия регистър и просто се прави 

„връзка“ към тях. Думата „генерират“ е 

заменена с „попълват“. 

  6. Чл. 5, ал. 1, т. 4 Да се оптимизира в Регистъра „Номенклатурата с 

основанията за прием“ в съответствие с разпоредбите на ЗВО, а не 

твърде разширена (каквато е предложената). 

Не се приема  Номенклатурата е съобразена именно с 

разпоредбите на ЗВО и включва 

предвидените в закона основания за прием и 

свързаните с тях събития. 
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№ 

Организация/ 

потребител 
(вкл. начина на получаване 

на предложението) 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

 

 

  7. Чл. 5, ал. 1, т. 8 Професионално направление – Да се предвиди 

възможност „от чужбина“, за признати дипломи за висше 

образование от чужбина. Съгласно Наредбата за признаване се 

признава само специалност (дори и в издадените удостоверения от 

НАЦИД) 

 

Не се приема 

 

Самата т. 8 се отнася за специалността, която 

се изучава в българското висше училище и 

професионалното направление, към която тя 

се отнася.  

  8. Чл. 5, ал. 1, т. 12 След като се въвеждат данни за документа за 

признаване, даващ основание за преместване, защо е необходимо да 

се прилага и сканирано изображение на документа. Сега с ЕАН се 

вижда и историята на движение на студента м/у ВУ. Прилагането на 

сканирано изображение натоварва както информационната система 

на НАЦИД, така и работата на ВУ. 

Не се приема 

 

Изискването е предвидено с цел намаляване 

на риска от злоупотреби и възможност за 

контрол за провеждане на обучението в 

съответствие със ЗВО и държавните 

изисквания. Информационната система на 

НАЦИД е проектирана и разработена, като е 

съобразено, че ще съдържа и такива 

документи и няма да бъде натоварена с тях. 

  9. Чл. 5, ал. 1, т. 12 и чл. 6, ал. 1, т. 9  касаещи информацията за вид 

такса на обучение, получаване на стипендия, използване на 

общежитие и почивни бази, участие в международни програми – да 

не бъдат задължителни, тъй като има много варианти 

Не се приема Възможните варианти са предвидени в 

номенклатурата на регистъра. Именно 

наличието на множество варианти е 

основание да бъде използвана 

номенклатура. Посочената информация е 

необходима на МОН за целите на 

бюджетирането и финансирането на 

извънучебни дейности. 

 

  10. Чл. 5, ал. 3 – изискват се „…други официални документи, 

издавани от ВУ във връзка с обучението“ – кои конкретно? Големите 

ВУ издават много такива (АС, уверения, удостоверения и т.н.) 

 

Приема се по 

принцип 

Не е възможно да се посочат изрично 

документите, тъй като в различните висши 

училища има различни практики, 

включително и по отношение на 

наименованията на някои документи. 

Точният вид на документите става ясен от 

съответните места в регистъра, където е 
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№ 

Организация/ 

потребител 
(вкл. начина на получаване 

на предложението) 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

посочено, че е необходимо да се прикачат. 

Разпоредбата има за предмет основно за 

документи при прехвърляне на студенти и 

признаване на обучение в чужбина. Не се 

предвижда да се изисква прикачване на 

уверения, удостоверения и др. документи, 

които се генерират ежедневно и в голям обем 

от висшите училища и нямат отношение към 

воденето на регистъра и данните в него. 

Направени са корекции в текста на 

разпоредбата. 

  11. Чл. 8, ал. 2, т. 7 – „наименование на учебни дисциплини… теми 

на дипломни работи“. След като се прилага сканирано копие на 

всички страници на всяка издадена диплома, защо е необходимо да 

се „преписват наименованията на дисциплини и теми на дипломни 

работи“. 

Не се приема 

 

Вписването в регистъра на наименование на 

учебните дисциплини, по които е проведен 

държавният(те) изпити или тема на 

дипломната работа/дипломните работи е 

необходимо за предприемане на следващата 

стъпка в процеса на електронизация на 

документите във висшето образование, а 

именно – издаването на електронна 

диплома. В допълнение, за разлика от 

сканираното изображение на дипломата, 

текстовите полета в регистъра позволяват 

машинно търсене с цел изготвяне на 

анализи и справки. 

  12. Чл. 8, ал. 3 Да се добави, че електронния номер се генерира 

автоматично: „…регистърът автоматично генерира електронен 

номер….“ 

Приема се Направено е изменение в разпоредбите на 

Наредбата. 

  13. Чл. 8, ал. 3 – къде да се впише този електронен номер на диплома? 

В Наредбата не е посочено. Самата диплома вече съдържа много 

номера (ЕАН, факултетен номер, ЕГН, идентификационен номер, 

регистрационен номер и електронен номер на диплома). 

Приема се по 

принцип 

Къде да се впише в дипломата е въпрос, 

който се решава от самото ВУ и МОН няма 

правомощия да определя къде точно в 

дипломата да се позиционира (а и не би 

могло, предвид, че всяко висше училище има 
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№ 

Организация/ 

потребител 
(вкл. начина на получаване 

на предложението) 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

свое собствено оформление на дипломите). 

Наличието на други номера не изключва 

наличието на електронен номер на диплома, 

който на практика замества стикерите, които 

няма да се съдържат в дипломите, издавани 

от 01.01.2023 г. В допълнение, с последните 

промени в Наредбата за държавните 

изисквания към съдържанието на основните 

документи, издавани от висшите училища, 

отпадна изискването дипломите за висше 

образование задължително да имат уникален 

идентификационен номер, поставен 

машинно. 

  Чл. 14. Когато се изготвят Наредбите за регистрите (това е втората) 

би трябвало да се указват взаимовръзките, за да не се налага 

дублиране на данни (т.е. ВУ да не въвежда по няколко пъти една и 

съща информация, а да си има възможност за прехвърляне на данни 

между регистрите – в конкретния случай възможност за прехвърляне 

на данни при записване на студентите от Регистър Виза „Д“ към 

Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти 

и докторанти (РДПЗСД). 

Приема се по 

принцип 

Регистрите, свързани с висшето 

образование, са разработени именно по 

начин, който позволява тяхната свързаност с 

цел преизползване на данни между 

отделните регистри и избягване на 

многократното им въвеждане от 

потребителите.  

 

2. Икономически 

университет – 

Варна 

(получено по 

електронна поща на 

15.12.2022 г., вх. № 

на МОН 0410-

108/15.12.2022 г.) 

1. В чл. 8, ал. 2 от данните, които се изпращат преди издаването на 

диплома от висшето училище, да бъдат изключени т. 3, 5 и 6. 

Оценките от държавния изпит, от курса на обучение, общият брой 

кредити от курса на обучение и от държавния изпит се изписват в 

издадената диплома. 

Не се приема. Вписването в регистъра на наименование на 

учебните дисциплини, по които е проведен 

държавният(те) изпити или тема на 

дипломната работа/дипломните работи е 

необходимо за предприемане на следващата 

стъпка в процеса на електронизация на 

документите във висшето образование, а 

именно – издаването на електронна 

диплома. В допълнение, за разлика от 

сканираното изображение на дипломата, 

текстовите полета в регистъра позволяват 

2. В чл. 8, ал. 2, т. 7 не е ясна причината, поради която следва да се 

подава информация за „наименование на учебните дисциплини, по 

които е проведен държавният(те) изпити или тема на дипломната 

работа/дипломните работи. Това увеличава съществено времето за 

подготовка на тази информация. 
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№ 

Организация/ 

потребител 
(вкл. начина на получаване 

на предложението) 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

машинно търсене с цел изготвяне на 

анализи и справки. 

3. Съвет на ректорите 

на висшите 

училища в 

Република 

България 

(получено по 

електронна поща на 

16.12.2022 г., вх. № 

на МОН 1103-

341/16.12.2022 г.) 

 

1. Обхватът на личните данни, които Наредбата предвижда да бъдат 

въвеждани в регистъра е необосновано и ненужно разширен в 

нарушение на нормативните актове с висша юридическа сила. 

Пример за това са данните по чл. 4, т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на Наредбата, а 

именно дата и място на раждане, пол, лична електронна поща, 

телефонен номер за връзка с лицето, гражданство, постоянен адрес, 

като особено силно важи за личната електронна поща и телефонния 

номер за връзка с лицето, които по никакъв начин не го 

индивидуализират и нямат отношение към студентския или 

докторантския му статус, а събирането им и вписването им в 

специален регистър обслужва някакви други неясни 

административни цели. 

Същото се отнася и до друга група данни, които следва да бъдат 

вписвани в регистъра – тези по чл. 5, ал. 1, т. 12 и чл. 6, ал. 1, т. 9, а 

именно семестриална информация, включваща статус на 

студента/докторанта и събитие, което определя статуса, учебна 

година, курс и семестър, такса за обучение, получаване на 

стипендия, ползване на общежития и почивни бази, участие в 

международни програми и т.н. 

Това е информация, която е ирелевантна по отношение на 

установяване на студентския статус на лицето, ненужно затруднява 

администрацията на висшите училища и създава предпоставки за 

натоварване на регистъра със съвсем различни функции от 

декларираните в закона. 

Не се приема Регистърът на всички действащи, 

прекъснали и завършили студенти и 

докторанти по степени на обучение и по 

професионални направления (РДПЗСД) няма 

за цел просто да показва студентски или 

докторантски статус от вида „Лицето е 

студент“, „Лицето е докторант“, а 

представлява цялостен регистър, свързан с 

обучението на студентите и докторантите. 

Той е изграден в съответствие със заложения 

в Закона за електронното управление модел 

на облекчаване на административната тежест 

и установените в тази връзка принципи, 

включително и принципа за еднократно 

събиране и многократко използване на 

информацията. 

За да не се налага висшите училища и 

научните организации да подават сходна 

информация към различни органи и системи 

във висшето образование, регистърът има за 

цел да обедини информацията, необходима 

на МОН за целите на бюджетирането, 

контрола върху спазването на изискванията 

на ЗВО и държавните изисквания при прием 

и провеждане на обучението на студенти и 

докторанти; информация, необходима за 

стратегическото планиране и изготвяне на 

стратегически документи във връзка с 
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№ 

Организация/ 

потребител 
(вкл. начина на получаване 

на предложението) 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

развитието на висшето образование; 

информацията, необходима за Рейтинговата 

система на висшите училища, както и такава, 

която НСИ изискват от НАЦИД в 

изпълнение на своите законови правомощия. 

Чрез Регистъра се събират и данни, които са 

необходими на МОН и НАЦИД във връзка с 

международни задължения на страната, 

свързани със събиране на статистическа 

информация, гарантиране на равенство 

между половете, облекчения за лица в 

неравностойно положение и др. 

Данните за личен електронен адрес и 

телефонен номер са необходими предвид 

европейските препоръки и политики за 

проследяване на дипломираните висшисти 

на европейско ниво. България е част от тази 

инициатива и сред първите държави, 

участващи в пилотно проучване. Целта е това 

да стане регулярна дейност, която да се 

осъществява от МОН и съответните 

институции в европейските държави. 

Обработването на тези данни е необходимо 

за целите на европейско и национално 

проучване за проследяване на 

професионалната реализация на 

дипломираните висшисти, чието изпълнение 

попада под обхвата на чл. 6, б. „д" от 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 

година и е задача от обществен интерес, 

съобразена упражняването на официалните 

правомощия на министъра на образованието 

и науката съгласно Закона за висшето 
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№ 

Организация/ 

потребител 
(вкл. начина на получаване 

на предложението) 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

образование. Министерството на 

образованието и науката ще обработва 

всички получени лични данни в съответствие 

с разпоредбите 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 и за 

отмяна на Директива 95/76/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на 

данните/ОРЗД), Закона за защита на личните 

данни и останалото приложимо национално 

законодателство. Институцията прилага 

подходящи технически и организационни 

мерки за осигуряване сигурността на 

обработка на данните при спазване на 

принципите и правилата за защита на 

личните данни и специално на чл. 28 от 

ОРЗД, както и на приложимото национално 

законодателство. 

В РДПЗСД се съдържа и информация, която 

е необходима за намаляване на 

административната тежест при 

упражняването на права и привилегии, които 

се дават на студенти и докторанти или 

определени групи такива, които имат и 

допълнителни качество – майки на деца до 

определена възраст, лица с увреждания и др. 

Към тази група данни се отнася и адресът на 

електронна поща на студента или 

докторанта. Същата е необходимо да бъде 

вписана в регистъра, за да могат студентите 

и докторантите да използват модула 
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№ 

Организация/ 

потребител 
(вкл. начина на получаване 

на предложението) 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

„Национална електронна студентска карта“ 

на РДПЗСД. 

Следва да се има предвид, че данните, които 

се съдържат в РДПЗСД са данни, които и към 

момента се събират в двата досега 

съществуващи регистъра, преди тяхното 

обединение в настоящия регистър. 

2. Напълно недопустимо е изискването в чл. 5, ал. 1, т. 2 да се събират 

данни и за „други обстоятелства имащи отношение към завършеното 

предходно висше образование“ без въобще те да се конкретизират. 

Подобна формулировка е използвана и в чл. 5, ал. 1, т. 14 „други 

данни и обстоятелства, които имат отношение към обучението на 

студента.“ 

Приема се  Направено е изменение в разпоредбите на 

наредбата. 

  3. Проблемно е изискването да се представят сканирани копия на 

лични документи за самоличност, каквото фигурира по отношение 

на чуждестранни студенти съгласно чл. 4, т. 2 на Наредбата.  

Не се приема Сканираните копия на лични документи на 

чуждестранни граждани са необходими с цел 

еднозначна идентификация на лицето и 

получаването на ЕАН от същото. Целта е да 

се прекрати съществуващата до момента 

порочна практика един студент да бъде 

вписван няколко пъти в регистъра, всеки път 

с различен идентификатор – досега някои 

висши училища са си създавали служебен 

номер на студента или докторанта, който се 

отнася само за съответното ВУ, други висши 

училища използват социално-осигурителни 

номера, трети - номер на личен документ и 

т.н. Заради тези разнопосочни практики в 

базата данни за едно и също лице са 

съществували множество различни   записи, 

без да може да се направи връзка между тях, 

съответно без да може да се проследи 

получаването на двойно финансиране за едно 
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Организация/ 

потребител 
(вкл. начина на получаване 

на предложението) 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

и също лице. С новото изискване чрез 

НАЦИД ще се избегне рискът отделните 

университети да въвеждат едно и също лице 

с няколко различни ЕАН номера в регистъра. 

Получените сканирани изображения на 

документи не се съхраняват след генериране 

на ЕАН на студента или докторанта. 

Съгласно закона и трайната практика на 

КЗЛД копиране на лични документи е 

разрешено „само в случаите, когато това е 

предвидено в закон или в приет въз основа на 

него подзаконов нормативен акт.“ (така 

Становище № НДМСПО-01-210 от 

15.07.2019 г. на КЗЛД). Тоест въвеждането 

на нормативното основание за сканиране на 

изображението в наредба е напълно 

достатъчно, за да бъде обработването му 

законосъобразно на това основание. В 

изпълнение на принципа „цялостност и 

поверителност“ сканираните изображения се 

изтриват веднага щом на лицето бъде 

присвоен ЕАН. 

  4. Считаме за нецелесъобразно и административно натоварващо 

висшите училища именно те да бъдат задължавани в случаите, 

когато липсват данни в НЕИСПУО да събират данни предходните 

степени на завършено средно образование от студентите, каквото е 

предвидено в чл. 5, ал. 1, т. 1. По принцип данните следва да се 

събират от първичния администратор, което създава гаранции за 

точност на данните – един от основните принципи за обработване на 

лични данни. Считаме, че събирането на данни за предходни степени 

на завършено образование, би довело до дублиране на данни в 

различни регистри, което по принцип не е целта на дигитализацията.  

Не се приема На първо място следва да се има предвид, че 

лицето, което е създало данните за 

завършено средно образование (издало е 

дипломата), т.е. училището, не е 

административен орган и в този смисъл не е 

първичен администратор на данни по 

смисъла на Закона за електронното 

управление. 

Наред с горното е необходимо да бъде 

съобразено, че НЕИСПУО се води от 

01.01.2007 г., което означава, че за лицата, 
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завършили средното си образование преди 

тази дата, както и за завършилите средно 

образование в чужбина, не се съдържа 

информация за средно образование в 

дигитални регистри. Има институции в 

системата на училищното образование, 

които към днешна дата вече не съществуват, 

което в определени случаи ще постави такива 

студенти в неравностойно положение спрямо 

останалите.  

Документите за завършено средно 

образование винаги се представят пред 

висшето училище, където студентът е приет 

за обучение. В този смисъл обучаващото 

висше училище в ОКС след завършено 

средно образование винаги разполага с 

документите за завършено средно 

образование.  

Трябва да се има предвид и че 

необходимостта от въвеждане на данни за 

средно образование ще намалява с всяка 

следващата година, тъй като завършилите 

преди началото на 2007 г. (т.е. такива, за 

които няма данни в НЕИСПУО), които 

желаят да учат висше образование в ОКС 

след завършено образование ще стават все 

по-малко. 

Необходимо е да се отбележи и че в 

досегашния Регистър на действащите и 

прекъснали студенти и докторанти висшите 

училища бяха задължени да подават и 

подаваха информацията за завършено средно 

образование на студентите, без сега 
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Организация/ 

потребител 
(вкл. начина на получаване 

на предложението) 
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предвиденото облекчение тази информация 

да се прехвърля директно от НЕИСПУО, 

когато е възможно. 

 

5. Съображения във връзка със защита на личните данни на лицата: 

„….Събирането и обработването на подобен огромен обмен от 

лични данни, каквито предвижда Наредбата за водене на регистъра, 

предполага осигуряване на механизми за контрол на достъпа и 

защита срещи изтичане на данни…“  

Приема се за 

сведение 

Изложеното становище не съдържа 

конкретни предложения. 

Действащата нормативна уредба, уреждаща 

защитата на личните данни, не поставя 

изискване посочените въпроси да се 

уреждат в нормативен акт с ранг на наредба. 

Специфични въпроси, свързани със защита 

на личните данни, които не се 

регламентират пряко от нормативната 

уредба, са уредени в Политиката за защита 

на личните данни в разглеждания регистър, 

изготвена от НАЦИД при спазване на 

предвидените в нормативната уредба 

изисквания и процедури/предпоставки, 

както и в други вътрешни документи на 

ведомството, имащи отношение към защита 

на личните данни на физическите лица. 

Проектът на акт е допълнен с текстове, 

даващи по-голяма яснота относно 

механизмите за защита на личните данни. 

4. Медицински 

университет „Проф. 

д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна 

(вх. № на МОН 

0422-128/16.12.2022 

г.) 

1. Да бъде определен разумен срок от 6 месеца за влизане в сила на 

Наредбата за регистъра на всички действащи, прекъснали и 

завършили студенти и докторанти по степени на обучение и 

професионални направления, който ще даде възможност на 

университети да организират изпълнението й. 

В становището са изложени обстоятелства в подкрепа на 

необходимостта от 6-месечен срок за влизане в сила на наредбата. 

Не се приема Голямата част от данните, които се подават 

към обединения РДПЗСД съвпада с данните, 

които се подаваха и преди неготовото 

обединяване. Информация за 

предвижданите промени по отношение на 

регистъра, технически спецификации за 

данните и вида, в който ще трябва да се 

подават, бяха изпращани систематично и 
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периодично до висшите училища още от 

пролетта на 2022 г., включително бяха 

проведени и серия от обучения за работа с 

регистъра (представители на отделните 

висши училища бяха обучени повече от 

веднъж). В този смисъл предвидената с 

наредбата нормативна регламентация не е 

нова информация за висшите училища. 

  2. Да бъдат конкретизирани документите, които следва да се вписват 

в регистъра за всеки студент. 

Приема се Направени са изменения в разпоредбите на 

Наредбата. 

5.  Националния оси-

гурителен институт 

(получено по елект-

ронната поща на 

16.12.2022 г., вх. № 

на МОН 09-

281/16.12.2022 г.) 

1. Предложения по чл. 3 от проекта на Наредбата: 

1.1. Разпоредбата на ал. 2 предвижда, че във връзка с изпъл-

нение на служебните им задължения определени лица, но само от 

сферата на образованието, имат достъп до всички данни в регистъра, 

а съгласно ал. 3 лицата, извън посочените в ал. 2, могат единствено 

да проверяват дали лицето е студент или докторант, както и да дос-

тъпват сканираните изображения на дипломите на студентите. В ка-

чеството си на лица по ал. 3 на чл. 3 от Наредбата длъжностните лица 

по пенсионното осигуряване в териториалните поделения на НОИ 

(ТП на НОИ) няма да могат да получават достатъчно информация, 

необходима им за определяне на статута на учащите лица. 

С оглед на това е необходимо в Наредбата да се предвиди ред 

за получаване на разширен достъп до необходимата за пенсионните 

производства по изплащане на наследствени пенсии на учащите ин-

формация в регистъра от длъжностните лица по пенсионното оси-

гуряване в териториалните поделения на НОИ. 

a. В ал. 5 се регламентира начинът за достъп до скани-

раните изображения на документи за завършено висше образование 

– по-конкретно достъпът е осъществим чрез въвеждане на комби-

нация от два идентификатори, като единият е задължително данни 

за дипломата на лицето. 

Изискването на данни за дипломата (напр. номер и дата на издаване) 

на практика изключва възможността длъжностните лица на 

Не се приема Наредбата определя само специфичните 

случаи на достъп до данни и документи в 

регистъра, които не са уредени в действа-

щото законодателство. Наредбата не изк-

лючва приложението на Закона за електрон-

ното управление и подзаконовите актове по 

прилагането му, предвиждащ администра-

тивните органи да получават данни от ре-

гистри чрез Средата за междурегистров об-

мен RegiX при спазването на изискванията 

на нормативната уредба и правилата на Ми-

нистерството на електронното управление. 

През RegiX НОИ може да достъпва всички 

данни от РДПЗСД, които са необходими за 

изпълнение на законовите му правомощия. 
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Националния осигурителен институт служебно да получават инфор-

мация за дипломата на конкретно лице, без да я изискват от него. 

Дипломата е необходима с оглед прекратяване на изискването за 

представяне на документ от учащия. Може да се прави само про-

верка за достоверността на представената диплома. 

За целите на пенсионните производства ТП на НОИ е необходимо 

посочената проверка да се прави или само с въвеждане на ЕГН на 

лицето, или с въвеждане на ЕГН и факултетен номер, за който в пен-

сионното лице са налични данни. 

  2. В чл. 5, ал. 1, т. 12 и в чл. 6, ал. 1, т . 9 

От примерно изброените обстоятелства, които подлежат на 

вписване в регистъра не става достатъчно ясно дали той ще 

съдържа следните данни, необходими за целите на пенсион-

ните производства по изплащане на наследствени пенсии на 

учащи, като: данни за начало на учебната година при започ-

ване на обучението (посочено с конкретна дата); данни за на-

чало и край на семестъра по план на учебното заведение за 

дадена специалност; информация за датата на прекъсване на 

обучението на студента – номер, дата и сканирано копие на 

заповедта на ректора, с която прекъсва, както и причини за 

прекъсването. 

Посочена е аргументация защо на НОИ са им необходими из-

броените данни.  

Не се приема Регистърът съдържа част, но не абсолютно 

всички от посочените данни. Включването 

на допълнителните данни в РДПЗСД ще съз-

даде прекомерна административна тежест за 

висшите училища. Посочената информация 

и досега не се е съдържала в регистъра. Ос-

вен това висшето училище няма как да знае 

дали един студент получава, съответно дали 

има право да получава наследствена пенсия 

или дали ще упражни това си право. Съот-

ветно и няма как да знае за кои свои сту-

денти да въведе такава информация в регис-

търа, а е прекалено обременяващо за адми-

нистрацията на висшето училища да въ-

вежда изброените данни и документи за 

всички свои студенти. 

  3. За целите на пенсионните производства в ТП на НОИ е необхо-

димо регистърът да съдържа  и информация за отстранените и отпи-

саните студенти,  както и данни за това, тъй като при тези обстоятел-

ства правото на съответните студенти на наследствена пенсия от-

пада. 

Приема се по 

принцип 

Посочената информация се съдържа в 

РДПЗСД. 

  4. В проекта на Наредбата не са регламентирани срокове (с изклю-

чение на чл. 8, ал. 5 относно изпращането на сканирани изображе-

ния на издадените дипломи към регистъра), в които висшите 

Приема се по 

принцип 

Принципно РДПЗСД е създаден така, че да 

поддържа информацията в реално време за 

статуса на един студент/докторант. 
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училища трябва да подават информация в регистъра при промени в 

обстоятелствата (статута на учащите), или на какъв период от 

време ще се актуализират данните в регистъра. Необходимо е това 

да става в кратки срокове. Актуализиране два пъти годишно (нап-

ример началото на всеки семестър) не е подходящо за целите на 

пенсионните производства по изплащане на наследствени пенсии 

на учащи, защото води до неправомерни разходи от страна на дър-

жавното обществено осигуряване, както и до неблагоприятни пос-

ледните за студентите, тъй като неправомерно изплатените пенсии 

подлежат на връщане от лицата, които са ги получили. 

 


