
РЪКОВОДСТВО 
ЗА 

РАБОТА С 
РЕГИСТЪРА НА 
АКАДЕМИЧНИЯ 

СЪСТАВ



Входът за портала е на адрес: 

https://openras.nacid.bg.

Ако не знаете своята Парола,

кликнете върху връзката:

Забравена парола (Само за оторизирани представители)

https://openras.nacid.bg/
https://openras.nacid.bg/accout/recover


В полето “Потребителско име” въведете служебния си Email 

адрес, с който сте регистрирани от Вашата институция.

След това кликнете върху бутона “Възстановяване”.

Пренасочени сте на началната страница на Портала със 

съобщение: 

Изпратен е линк за възстановяване на паролата на имейл 

адреса, асоцииран с потребителския акаунт.

Отворете полученото съобщение на служебния си Email.



Използвайте URL връзката, както е описано в писмото.



Въведете желаната от Вас парола в двете полета.

След това кликнете върху бутона “Активиране”.

Пренасочени сте на началната страница на Портала със 

съобщение:

Активирането на акаунта беше успешно!



Въведете своите потребителско име и парола в съответните 

полета.

Кликнете върху бутона “Вход”.

Пренасочени сте на страницата

“Заявяване на промени”.



Кликнете върху бутона “Нова”.

Пренасочени сте към страницата

“Заявяване промяна”.



Кликнете върху бутона “Модификация на учен”.

Появяване се поле “Учен”.



Въведете в поле “Учен” три имена.

От опциите в падащото меню ще видите имената си и 

първите 6 цифри от Вашето ЕГН.

Кликнете върху тях.



Кликнете върху бутона “Продължи”.

Появява се секция с Вашите имена и бутона “Промени”.



Кликнете върху бутона “Промени”.

Пренасочени сте към страницата

“Модификация към Заявена промяна”.



Внимателно разгледайте и попълнете липсващите 

данни.



Когато приключите, кликнете върху връзката “Заявена 

промяна”.

Пренасочени сте към страницата “Заявена промяна”.



От тук можете да изпратите заявление за промяна към 

НАЦИД, като кликнете върху бутона “Заявяване”.

Ако имате съмнения относно въведената от Вас информация, 

можете да я редактирате, като кликнете върху бутона 

“Заявяване”.

След това заявлението е изпратено за обработка от НАЦИД.

Ако всички данни са били коректно въведени преди Вашата 

модификация, кликнете върху бутона “Отказ на промените”.



Ако сте кликнали върху бутона “Отказ на промените”, трябва 

да кликнете и върху бутона “Отказ на заявлението”.



Благодаря Ви за 
вниманието!

Тошко Тодоров
Email: tttodorov@uni-sofia.bg

mailto:tttodorov@uni-sofia.bg

