СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА
ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 7, Т. 8 ОТ ЗАКОНА
ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
№

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

1.

Технически университет
–Варна, Проф. д-р инж.
В. Вълчев
ректор получено писмо
вх. № 0414-41/03.06.2020 г.

1. На основание предложеното за обществено обсъждане
Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на
професионални направления и защитени специалности по чл. 95,
ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование, бихме желали да се
разгледа нашето мотивирано предложение за включване на
специалност „Корабостроене и морска техника“ в списъка на Не се
защитените специалности с най - висок очакван бъдещ недостиг приема
на пазара на труда подкрепено от бранша.

С ПМС № 64/2016 г. е приет списък
със защитени специалности,
и
посочената специалност не попада
в този списък. С проекта на акт не
се предвижда включване на нови
защитени специалности, а само
освобождаване от заплащане на
такси за обучение на студенти по
определени
вече
защитени
специалности.

2.

Асоциация на
индустриалния капитал в
България, Васил Велев
председател (05.06.2020 г.
–Портал за обществени
консултации)

Асоциацията на индустриалния капитал в България разгледа
обявения за обществено обсъждане проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Списък на професионални
направления и защитени специалности, като изразява подкрепата
си за включените в него професионални направления и
специалности.
Същевременно ние се обърнахме и към нашите членове, които Не се
имат нужда от конкретни специалисти, за даване на приема
предложения. На основата на събраната информация бихме
искали да предложим няколко специалности, които са критични
за приоритетни браншове от българската икономика и молим да
бъдат включени в списъка със защитените специалности:
1. В областта на хранително-вкусовата промишленост
• Специалност "Машини и апарати в хранително-вкусовата и
биотехнологичната
промишленост"
от
Професионално

С ПМС № 64/2016 г. е приет списък
със защитени специалности, и п
специалности не попадат в този
списък. С проекта на акт не се
предвижда включване на нови
защитени специалности, а само
освобождаване от заплащане на
такси за обучение на студенти по
определени
вече
защитени
специалности и то само за тези от
тях по които е констатиран освен
бъдещ недостиг на пазара на труда
и липса на достатъчно кандидатстуденти, желаещи да се обучават в
тях.
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направление 5.1. „Машинно инженерство“ в Университета по
хранителни технологии в гр. Пловдив.
2. В областта на текстилната и шивашката индустрия
•
Специалност "Моделиране, технология и мениджмънт в
шевната индустрия" от професионално направление 5.1.
„Машинно инженерство“ в Югозападен университет „Неофит
Рилски“ в гр. Благоевград.
•
Специалност „Дизайн и технологии за облекло и текстил“
от професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“ в
Технически университет – гр. София;
•
Специалност „Дизайн, техника и технологии в текстила”
от професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“ в
Технически университет – гр. Габрово;
•
Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на
модната индустрия” от професионално направление 5.1.
„Машинно инженерство“ в Тракийски университет гр. Стара
Загора.
3. В областта хидравличната и пневматична техника
• Специалност "Възобновяеми енергийни технологии и флуидна
техника
(хидравлична
и пневматична
техника)"
от
професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“ в
Технически университет – София;
4. В областта на енергетиката
• Специалност "Топлинни и хладилни технологии и системи" от
професионално направление 5.4. „Енергетика“ в Технически
университет – София; • Специалност "Енергопреобразуващи
технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени
обекти" от професионално направление 5.4. „Енергетика“ в
Технически университет – София. • Магистърска специалност
"Топлоенергетика" от професионално направление 5.4.
„Енергетика“ в Технически университет – София.
5. В областта на транспорта
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• Специалност „Корабостроене и морска техника“ от
професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и
авиация“ в Технически университет гр. Варна; • Специалност
„Технология на кораборемонта“ от професионално направление
5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ във Висше
Военноморско Училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна.
6. В областта на приложните науки
• Специалност „Приложна физика и компютърно моделиране“ от
професионално направление 5.13 „Общо инженерство“ в
Технически университет – София
7. В областта на общото инженерство
• Специалност „Електроинженерство (на френски език)“ от
професионално направление 5.13 „Общо инженерство“ в
Технически университет - гр. София
3.

Университет по
хранителни технологии –
Пловдив, проф. д-р
Пламен Моллов ректор
получено писмо вх. №
0420-26/05.06.2020 г.

1. Във връзка с обсъждането на проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Списък на професионални
направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от
Закона за висшето образование, качен на сайта на МОН на
08.05.2020 г. се обръщам към Вас с предложение специалност
"Машини
и
апарати
в
хранително-вкусовата
и
биотехнологичната промишленост", изучавана в Техническия Не се
факултет на Университета по хранителни технологии в гр. приема
Пловдив (УХТ), да бъде включена в списъка на защитените
специалности в професионално направление 5.1. „Машинно
инженерство“.

С ПМС № 64/2016 г. е приет списък
със защитени специалности, и
посочената специалност не попада
в този списък. С проекта на акт не
се предвижда включване на нови
защитени специалности, а само
освобождаване от заплащане на
такси за обучение на студенти по
определени
вече
защитени
специалности, за които няма
достатъчно кандидат - студенти за
обявените по държавния план
прием места.

4.

Технически университет
–Варна, Проф. д-р инж.
В. Вълчев

Във връзка с обсъждането на проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Списък на професионални
Не се
направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от
приема
Закона за висшето образование, академичната общност на ТУ –
Варна счита за целесъобразно списъкът да бъде допълнен с

С проекта на акт се предвижда
освобождаване от заплащане на
такси за обучение на студенти по
определени вече приоритетни
професионални
направления,
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Ректор, получено по
електронна поща на
05.06.2020 г.

професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“ и 5.2
„Електротехника, електроника и автоматика“

обвързани с потребностите на
обществото и пазара на труда към
настоящия момент, и за които няма
достатъчно кандидат - студенти за
обявените по държавния план
прием места.

5.

Браншова камера на
дървообработващата и
мебелната промишленост
– Господин Господинов,
Председател на
управителния съвет
получено писмо вх. № 18237/05.06.2020 г.

Предлага да бъде включена специалност „Технология на
дървесината и мебелите“ в списъка със защитените
специалности. Считам че специалността отговаря на
изискванията за включване в Списъка на защитените
специалности, тъй като в най- пълна степен отговаря на
изискванията § 4д, т. 10 от Допълнителните разпоредби на ЗВО
като специалност, за обучението в която липсва заявен интерес Не се
или заявеният интерес е нисък, но към определен етап от приема
икономическото и общественото развитие на Република
България съществува необходимост от подготовката на
висококвалифицирани специалисти по тези специалности.

С ПМС № 64/2016 г. е приет списък
със защитени специалности,
и
посочената специалност не попада
в този списък. С проекта на акт не
се предвижда включване на нови
защитени специалности, а само
освобождаване от заплащане на
такси за обучение на студенти по
определени
вече
защитени
специалности и то само за тези от
тях за които липсват достатъчно
кандидат - студенти за обявените
по държавния план прием места.

6.

Aziti

"Акредитираните по предложение на висшите училища нови за
тях професионални направления и специалности често са
неефективни и дублират подобни и съществуващи от
десетилетия в други висши училища, без да е налице недостиг на
пазара на труда."
Може ли да поясните какво разбирате под неефективни, по коя Приема се
формула се изчислява неефективността и от чии гледни точки частично
специалностите са неефективни? Дублирането на подобни
специалности какво трябва да означава, че едни и същи
преподаватели преподават един и същ материал на различни
места и така пада реномето на главния университет, защото и
други получават подобни познания?! Или имате предвид, че

През 2010 г. в Република България
стартира Рейтингова система на
висшите училища. Целта и е
повишаване
качеството
на
висшето образование и неговата
обвързаност с потребностите на
обществото и пазара на труда. В
този смисъл рейтинговата система
е сериозен инструмент, която чрез
индикаторите
си
измерва
различни аспекти от дейността на
висшите училища – учебните и

(07.06.2020 г. –Портал за
обществени консултации)
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поради подобни дефиниции на подобните обучените дублети не
могат да се разберат кой е по-прав и кой е по-крив?!
"В определени случаи се стига до пренасищане с кадри в едни
направления и професии за сметка на недостиг в други.
Политиката на държавата следва да бъда насочена към
ограничаване разрастването на неефективните професионални
направления и специалности и стимулиране на висше
образование, което да отговори на изискванията и потребностите
на реалната икономика и пазара на труда."
Недостигът функция на неефективността ли е или
неефективността е функция на пренасищането или обратното?
Кой и как определя потребностите на реалната икономика и
пазара на труда след 5 години?

7.

Aziti
(07.06.2020 г. –Портал за
обществени консултации)

"Предложеният списък на приоритетните професионални
направления и защитени специалности към проекта на
Постановление е изготвен съобразно недостига на специалисти
на пазара на труда към настоящия момент."
Защо се съобразявате само с данните към настоящия момент, а не
се взема предвид колко студента се обучават към момента, колко Приема се
кадри се очаква да се пенсионират след 2, 5, 10 години, какви частично
промени се очакват да настъпят в дадено професионално
направление, ще има ли достатъчно време за предаване на
професионалния опит и как ще се случи предаването на опита...

научните им резултати, тяхното
значение
в
национален
и
регионален мащаб, реализацията
на завършилите на трудовия
пазар. Рейтинговата система
позволява анализ на състоянието
на отделните висши училища и на
обучението
в
отделните
професионални направления и
специалности.
На
база
индикаторите в рейтинговата
система
е
анализирана
„ефективността“ на отделните
професионалните направления и
специалности.
Доклада
към
проекта на Акт е допълнен.
Предложеният
списък
на
приоритетни
направления
и
защитени специалности, по които
обучаващите се в тях студенти се
освобождават от такси е изготвен
освен въз основа на потребностите
на пазара на труда и на анализ на
броя на обучаващите се студенти и
на броя на желаещите да се
обучават в дадената специалност. В
тази връзка доклада към проекта на
Акт е допълнен.
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