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Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък
със защитените от държавата специалности от професии, на
критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително
финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация
по защитени специалности от професии и специалности от професии, по
които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание на чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Списък със защитените от държавата специалности

от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително
финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени
специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на труда
Проектът на акт е разработен в изпълнение на чл. 6а, ал. 2, чл. 59, ал. 8 от Закона за
професионалното образование и обучение и чл. 282, ал. 14, т. 2 и ал. 15 от Закона за
предучилищно и училищно образование.
При изготвянето на Списъка със защитените специалности от професии по чл. 6а,
ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, който се предлага за
приемане с проекта са използвани следните критерии:
1.

Уникалност по териториален признак – обучението по специалността от

професията се осъществява в не повече от четири държавни и/или общински училища по
чл. 38, ал. 1, т. 3 - т. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,
намиращи се на територията на различни административни области в страната.
2.

Уникалност по съдържателен признак – съдържанието на обучението по

специалността от професията в частта специфична професионална подготовка се
различава с не по-малко от 75 на сто от съдържанието на обучението в частта специфична
професионална подготовка по другите специалности от професиите от Списъка по чл. 6,
ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
С приемането на критериите за определяне на защитените от държавата
специалности от професии и на условията и реда за допълнително финансиране на
обучението по чл. 59, ал 8 от Закона за професионалното образование и обучение се цели
да се отграничат определени по смисъла на § 1а, т. 10 от ЗПОО специалности от другите в
Списъка на професиите за професионално образование и обучение, да се осигурят
оптимални условия за организиране и провеждане на качествено професионално
образование и обучение по тези специалности от професии и за стимулиране на
обучението по тях.
В проекта на Постановлението се предлага процедура за ежегодно актуализиране
на Списъка на защитените от държавата специалности от професии с включване на нови
специалности и/или изключване на специалности от професии съгласно определените
критерии и с участието на министерства и организации на работодателите в съответствие
с разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение.
В изпълнение на чл. 282, ал. 14, т. 2 и ал. 15 от Закона за предучилищно и
училищно образование с Проекта на Постановление на Министерския съвет се осигурява
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допълнително финансиране и за обучението по специалности от професии, по които е
налице очакван недостиг на пазара на труда. При изготвянето на Списъка със
специалностите от професиите за учебната 2018-2019 година, по които е налице очакван
недостиг на пазара на труда е направено съотнасяне на броя на заетите специалисти по
длъжности и единични групи от Националната класификация на професиите и
длъжностите (2011), които подлежат на пенсиониране съгласно регистрите на
Националния осигурителен институт към броя на учениците, обучавани от VIII до XII
клас в професионални паралелки в държавните и/или общинските училища по чл. 38, ал.
1, т. 3 - т. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование по специалности от
професии, съответстващи на длъжностите и единичните групи..
С включването на специалностите от професии с очакван недостиг от специалисти
на пазара на труда в държавния план-прием в държавните и общинските училища по чл.
38, ал. 1, т. 3 - т. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и с
определянето на правилата за на допълнително финансиране за посочените специалности
се създава възможност за осигуряване на условия за организиране и провеждане на
качествено професионално образование и обучение за преодоляване на дефицита от
подготвени кадри по специалности от професии със значение за пазара на труда и за
икономическото развитие на национално ниво.
Проектът на постановление е разработен във връзка с изпълнение на Приоритет 30,
цел 93, мерки 336, 344 и 535 за осигуряване на качествено професионално образование и
обучение и съответствието му с потребностите на пазара на труда от Програмата за
Управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г., както и в
съответствие с приоритетите в Националната програма за реформи и в изпълнение на
ангажиментите на страната в рамките на Европейския семестър.
С проекта на Постановлението не се въвеждат норми на европейското право,
поради което не се налага изготвянето на справка за съответствие с европейското право
На основание чл. 26, ал. 2 и 3 от Закона за нормативните актове проектът на
Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените от
държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и за условията и
реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на
квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по
които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда е публикуван на
интернет страницата на Министерството на образованието и науката и на Портала за
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обществени консултации на Министерски съвет, заедно с доклада и предварителната
оценка на въздействието.
Предложения проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет, във връзка с което е изготвена и приложена
финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2. към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 6а, ал. 2 и чл. 59, ал. 8 от Закона за
професионалното образование и обучение, чл. 282, ал. 15 от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация предлагам на Министерския съвет да приеме проекта
на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените от
държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и за условията и
реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на
квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по
които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
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