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СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ С ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА i
Код на
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специалСпециалност
сия
ност
Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства
525010 Техник по транспортна техника
5250102
Пътно - строителна техника
Моторни превозни средства, кораби и
Техник по подемно - транспортна
Подемно - транспортна техника, монтирана на
въздухоплавателни средства
525050 техника
5250501
пътни трансп. средства
Моторни превозни средства, кораби и
Монтьор на подемно - транспортна
Подемно - транспортна техника с
въздухоплавателни средства
525060 техника
5250602
електрозадвижване
Моторни превозни средства, кораби и
Монтьор на подемно - транспортна
Подемно - транспортна техника, монтирана на
въздухоплавателни средства
525060 техника
5250601
пътни трансп. средства
Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства
525010 Техник по транспортна техника
5250101
Автотранспортна техника
Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства
525020 Монтьор на транспортна техника
5250202
Пътностроителна техника
Помощник - възпитател в отглеждането и
Социална работа и консултиране
762030 Помощник - възпитател
7620301
възпитанието на деца
Организатор по експлоатация на
Транспортни услуги
840060 пристанищата и флота
8400601
Експлоатация на пристанищата и флота
Производствени технологии - текстил,
облекло, обувки и кожи
542050 Оператор в производството на облекло 5420501
Производство на облекло от текстил
Организатор по експлоатация на
Транспортни услуги
840070 автомобилния транспорт
8400701
Експлоатация на автомобилния транспорт
Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства
525020 Монтьор на транспортна техника
5250201
Автотранспортна техника
Машиностроене, металообработване и
металургия
521100 Стругар
5211001
Стругарство
Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства
525070 Техник по железопътна техника
5250701
Локомотиви и вагони
Машиностроене, металообработване и
металургия
521030 Машинен оператор
5210301
Металорежещи машини
Електрообзавеждане на подемна и асансьорна
Електротехника и енергетика
522020 Електромонтьор
5220209
техника
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522 Електротехника и енергетика

522020 Електромонтьор

5220211

Електродомакинска техника

522 Електротехника и енергетика

522020 Електромонтьор

5220201

Електрически машини и апарати

522 Електротехника и енергетика

522020 Електромонтьор

5220204

Електрообзавеждане на производството

522 Електротехника и енергетика

522020 Електромонтьор

5220207

Електрообзавеждане на транспортна техника

522 Електротехника и енергетика

5220101

Електрически машини и апарати

582 Строителство

522010 Електротехник
Монтажник на водоснабдителни и
582050 канализационни мрежи

5820502

Външни ВиК мрежи

582 Строителство

582030 Строител

5820309

Бояджийски работи

582 Строителство

582030 Строител

5820307

Външни облицовки и настилки

524 Химични продукти и технологии
Производствени технологии 543 дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

524060 Химик - оператор

5240601

Технология на неорганичните вещества

5430203

Производство на тапицирани изделия

522 Електротехника и енергетика

543020 Оператор в дървообработването
Монтьор на енергийни съоръжения и
522040 инсталации

5220401

Топлоенергетика

582 Строителство

582040 Строител – монтажник

5820405

Изолации в строителството

582 Строителство

582030 Строител

5820305

Мазилки и шпакловки

541 Хранителни технологии

541030 Хлебар - сладкар
Монтьор на енергийни съоръжения и
522040 инсталации

5410301

Производство на хляб и хлебни изделия

5220408

Възобновяеми енергийни източници

521090 Заварчик
Монтажник на водоснабдителни и
582050 канализационни мрежи

5210901

Заваряване

5820501

Вътрешни ВиК мрежи

525110 Корабен монтьор

5251103

Ремонт на кораби

582040 Строител – монтажник

5820401

Стоманобетонни конструкции

522 Електротехника и енергетика
Машиностроене, металообработване и
521 металургия
582 Строителство
Моторни превозни средства, кораби и
525 въздухоплавателни средства
582 Строителство
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524040 Лаборант

5240401

521010 Машинен техник
Монтьор на енергийни съоръжения и
522040 инсталации

5210119

Технологичен и микробиологичен контрол в
химични производства
Машини и съоръжения в текстилната, обувната
и дървообр. промишленост

5220406

Газова техника

525140 Корабостроителен техник

5251401

Корабостроене

525110 Корабен монтьор

5251101

521010 Машинен техник
Работник в хранително - вкусовата
541050 промишленост

5210118

Корабни машини и механизми
Машини и съоръжения за химическата и
хранително-вкусовата промишленост

5410501

Хранително - вкусова промишленост

521030 Машинен оператор

5210303

Машини и съоръжения за заваряване

521020 Техник - приложник

5210202

Промишлена естетика и дизайн

582 Строителство

582030 Строител

5820304

524 Химични продукти и технологии
Машиностроене, металообработване и
521 металургия
Производствени технологии - текстил,
542 облекло, обувки и кожи
Секретарски и административни офис
346 дейности
Машиностроене, металообработване и
521 металургия

524040 Лаборант

5240402

521040 Машинен монтьор
Оператор в производство на обувни и
542070 кожено - галантерийни изделия

5210415

Зидария
Технологичен и микробиологичен контрол в
хранително - вкусови производства
Машини и съоръжения за химическата и
хранително-вкусовата промишленост

5420701

Производство на обувни изделия

346030 Деловодител

3460301

521010 Машинен техник

5210120

Деловодство и архив
Машини и съоръжения за добивната
промишленост и строителството

582 Строителство

582030 Строител

5820303

Армировка и бетон

524 Химични продукти и технологии

524090 Работник в полимерните производства

5240901

Преработване на полимери

524 Химични продукти и технологии

524060 Химик - оператор

5240606

Технология на полимерите

524 Химични продукти и технологии
Машиностроене, металообработване и
521 металургия
522 Електротехника и енергетика
Моторни превозни средства, кораби и
525 въздухоплавателни средства
Моторни превозни средства, кораби и
525 въздухоплавателни средства
Машиностроене, металообработване и
521 металургия
541 Хранителни технологии
Машиностроене, металообработване и
521 металургия
Машиностроене, металообработване и
521 металургия
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524 Химични продукти и технологии
Минно дело, проучване и добив на
544 полезни изкопаеми

524120 Оператор в силикатните производства

5241201

Технология на стъкларското производство

544020 Оператор в минната промишленост

5440203

Обогатяване на полезни изкопаеми

i

Методиката за определяне на специалности от професии, за които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда се базира на изчисляване
съотношението между броя на учениците по специалности от VIII до XII клас в професионални паралелки в държавните и/или общинските училища през
учебната 2017/2018 година по данни, предоставени от Центъра за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО) и броя на подлежащите на
пенсиониране специалисти по данни от регистрите на Националния осигурителен институт (НОИ), по длъжности и единични групи от Националната
класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011), отговарящи на съответните специалности. При съотнасянето на кодовете от (НКПД, 2011 към
професиите и специалностите от Списъка на професиите в професионалното образование и обучение са взети предвид съществуващите изисквания за
определена квалификация, определена степен на професионална квалификация и/или правоспособност. Според приетата методика се изключват
специалности, които могат да се упражняват от специалисти с най-разнообразни по вид и степен квалификации (включително – и с по-висока степен на
професионална квалификация или с квалификация от множество други професионални направления), такива – без професионална квалификация, както и
специалности от професии, при които дисбалансите между броя завършващи и пенсиониращи лица зависят до голяма степен от възрастовата структура на
наетите лица в рамките на конкретна професия или длъжност, като специалностите от Област на образование „Обществена сигурност и безопасност“, или
такива, за които не са налични представителни данни за пенсиониращи се, като специалности от област на образование „Информатика“ и от
професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“.
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