СПРАВКА
за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на 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
№
1.

Организация/потре
бител
/вкл. начина на получаване
на предложението/

Българска
камара по
машиностроене

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Намираме за наложително в Списъка на Не се
специалностите от професии с очакван приема
недостиг на специалисти на пазара на труда да
бъде добавена и специалността 5210105
„Машини и системи с ЦПУ“.
В момента по нея се обучават ученици в 11
пълни паралелки и в 3 по 0,5 паралелка. Планприемът за учебната 2018/2019 г. предвижда
разкриването на 2 нови пълни паралелки и 6 по 0,5 паралелка.
Специалността
отговаря
напълно
на
изискванията на чл. 6 за професии, по които
има очакван недостиг от специалисти на
пазара на труда.
Относно:
Проект на Постановление на МС за приемане
на Списък със защитени професии и
специалности, по които е налице очакван
недостиг на специалисти на пазара на труда. С
нарастване внедряването на роботизацията и
дигитализацията в производството на фирмите
потребността от специалисти, работещи с
машини и системи с ЦПУ ще нараства и в
бъдеще.
Отделно от горното специалността отговаря и

Мотиви

За учебната 2017/2018 година е реализиран
държавен план-прием по тази специалност в 12
области в страната, като са сформирани 8 паралелки
в дневна форма на обучение и 13 паралелки в дуална
форма на обучение.
За предстоящата учебна 2018/2019 година ще се
осъществи план-прием по тази специалност в 15
области в страната, като ще се приемат ученици в 7
паралелки в дневна форма на обучение и в 13,5
паралелки в дуална форма на обучение.
Бизнесът от сектор „Машиностроене“ в страната
подкрепя обучението на бъдещи кадри по тази
специалност, което се потвърждава от броя на
паралелките за дуална форма на обучение.
Списъкът се актуализира ежегодно до края на месец
октомври, така че в бъдеще, ако намалее приемът по
тази специалност – като брой паралелки и брой
области в страната, в него може да бъде включена
посочената по-горе специалност
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2.

Асоциация на
индустриалния
капитал в
България

3.

ПГ по енергетика
и електроника,
гр. Гълъбово

на изискванията за уникалност в частта
специфична
професионална подготовка в съответствие с
изискванията на т. 2 от чл. 2 от проекта за
Постановление.
1. Подкрепят предложението на Българска Не се
стопанска камара по машиностроене, приема
специалността 5210105 „Машини и
системи с ЦПУ“ да бъде включена в
Списъка на специалностите от професии с
очакван недостиг на специалисти на пазара
на труда

По информация от ЦИОО на МОН обучаваните по
тази специалност от 8 до 12 клас са 826 ученици. По
данни от НОИ заети по трудово правоотношение, на
които предстои да изпълнят условията за пенсиониране, са 384 за същия период в следващите 5 години.
По разработената в сътрудничество с работодателските организации методика за търсене на
съответствие между обучаеми и предстоящи за
пенсиониране лица, назначени на съществуващи
работни места, не се очертава недостиг.
Статистическите данни не дават основание за
включване на специалността от професията в
Списъка.
2. Да бъде включена в Списъка на Приема се Отразено е в списъка
специалностите от професии с очакван
недостиг на специалисти на пазара на труда
специалност код 5430101 „Мебелно
производство“ от професия код 543010
„Техник-технолог в дървообработването“
Включване в Списъка със защитените от Не се
Предложената специалност от професия отговаря на
държавата специалности от професии на приема се
изискванията на ПМС - чл. 2 т. 1 (изучава се само в 1
специалност код 5220301 „Топлотехника“ от
училище), но не отговаря на изискванията по т. 2 - за
професия код 522030 „Техник на енергийни
уникалност по съдържание. Специфичната
съоръжения и инсталации“, професионално
професионална подготовка по предложената за
направление код 522 „Електроника и
включване специалност надгражда и в голяма степен
енергетика“
включва подготовката за придобиване на
професионална квалификация по професията „Монтьор
на енергийни съоръжения и инсталации“ с втора степен
на професионална квалификация.
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4.

ПГ по
механоелектротех
ника „Н. Й.
Вапцаров“, гр.
София

5.

Сдружение
„Традиционни
сурово-сушени
месни продукти

6.

Асоциация на
месопреработвате
лите в България

Включване в Списъка със защитените от
държавата специалности от професии на:
специалност код 5210201 „Художествени
изделия от метал“, професия код 521020
„Техник-приложник“
специалност код 5210113 „Машини и системи
за заваряване“, професия код 521010
„Машинен техник“

Не се
приема

Предложението не е направено от определените
органи и организации по чл. 52, т. 8, чл. 53, т. 1, чл.
54, т.2а и чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗПОО
Предложението не е направено от определените
органи и организации по чл. 52, т. 8, чл. 53, т. 1, чл.
54, т.2а и чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗПОО

Не се
приема

Реализиран е държавен план-прием по тази
специалност в 5 училища, 8,5 паралелки в дневна
форма на обучение с 207 ученици.
За предстоящата учебна 2018/2019 година е
предложен план-прием по специалността за 7
паралелки, от които 2 - дневна форма на обучение, 3
в дуална форма на обучение и 1 в задочна форма на
обучение.
Приема се Предложената специалност от професия отговаря на
частично изискванията на ПМС - чл. 2 т. 1. Обучение по
професията се осъществява в 1 училище в страната.
Част от учебното съдържание за „Оператор в
хранително-вкусовата промишленост“ с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация е включено в професионалната
подготовка за техник-технолога.

Включване в Списъка със защитените от
държавата специалности от професии на:
Специалност код 5410104 „Производство на
месо, месни продукти и риба“, професия код
541010 „Техник-технолог в хранителновкусовата промишленост“
Специалност код 5410203 „Производство на
месо, месни продукти и риба“, професия код
541020 „Оператор в хранително-вкусовата
промишленост“
Включване в Списъка със защитените от Приема се
държавата специалности от професии на:
частично
Специалност код 5410104 „Производство на
месо, месни продукти и риба“, професия код
541010 „Техник-технолог в хранително-

Предложената специалност от професия отговаря на
изискванията на ПМС - чл. 2 т. 1.
Специфичната професионална подготовка по
предложената за включване специалност надгражда
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вкусовата промишленост“
Специалност код 5410203 „Производство на
месо, месни продукти и риба“, професия код
541020 „Оператор в хранително-вкусовата
промишленост“

и в голяма степен включва подготовката за
придобиване на професионална квалификация по
професията „Оператор в хранително-вкусовата
промишленост“ с втора степен на професионална
квалификация.
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