СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА
СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ
ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022
ГОДИНА

№

1.

Организация/потребител
/вкл. начина на
получаване на
предложението/
Портал за обществени
консултации
Асоциация на
месопреработвателите в
България
14 декември 2020 г.
23:41:50 ч.
Входирано в МОН с
№1101-113/ 14.12.2020

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

Да се добавят в Списъка със специалностите с очакван недостиг на
специалисти следните специалности:
1. Специалност с код 5410104 „Производство на месо, месни
продукти и риба", от Професия с код 541010 "Техник технолог в хранително - вкусовата промишленост"

Приема се

2. Специалност с код 5410203 „Производство на месо, месни Не се
продукти и риба", от Професия с код: 541020 „Оператор в приема
хранително - вкусовата промишленост".

Приема се специалност с
код 5410104 „Производство
на месо, месни продукти и
риба", от Професия с код
541010 "Техник - технолог в
хранително - вкусовата
промишленост" с трета
степен на професионална
квалификация, поради което
не се приема специалността
5410203 „Производство на
месо, месни продукти и
риба", от Професия с код:
541020
„Оператор
в
хранително - вкусовата
1

промишленост" с втора
степен на професионална
квалификация.
Специфичната
професионална подготовка
по приетата за включване
специалност надгражда и в
голяма степен включва
подготовката
за
придобиване
на
професионална
квалификация
по
професията „Оператор в
хранително-вкусовата
промишленост“ с втора
степен на професионална
квалификация
3.

Съюз на печатарската
индустрия в България
Входирано в МОН с №
1102-72/17.12.2020

В Списъка със специалностите с очакван недостиг от специалисти на Приема се
пазара
на
труда
да
бъде
включена
специалност
код
2130301“Полиграфия“, професия код 213030 „Полиграфист“

4.

Организация на
В Списъка със специалностите с очакван недостиг от специалисти на
производители „Българска пазара на труда да се допълни специалност код 6210103 „Трайни
праскова“
насаждения“, професия код 621010 „Техник-растениевъд“
Входирано в МОН с №
1321-1103/ 18.12.2020

Приема се

5.

Входирано в МОН с
писмо №13216/ 06.01.2021, КАОЛИН
АД

Специалност „Минна електромеханика“, професия „Минен техник“ да
бъде включена в списъка на защитените от държавата специалности

Приема се

6.

Изпратено по електронна
поща

Предлагаме професиите и специалностите в нашето училище да бъдат
защитени.

Не се
приема

Предложението не е
направено от определените
2

директор на ПГСС „Свети
Климент Охридски“ - от
зооинж.
Карамфилка
Гъркова

1. Професия „Техник- растениевъд” , специалност „Трайни
насаждения”

органи и организации по
чл. 5 и чл. 6 от ПМС № 111
от 2018 г., във връзка с чл.
52, т. 8, чл. 53, т. 1, чл. 54,
т.2а и чл. 56, ал. 1, т. 6 от
Закона за професионалното
образование и обучение
(ЗПОО) .
Специалността е приета и
включена в Списъка със
специалности от професии,
по които е налице очакван
недостиг от специалисти на
пазара на труда по
предложение на браншови
организации

и председател на
Обществения съвет на
ПГСС - Проф. д-р.
Димитър Домозетов, ДХК
на 08.01.2021, 10:23 ч

2. Професия” Растениевъд” , специалност
„Зеленчукопроизводство”.

7.

Портал за обществени
консултации, Камара на
строителите в България,
08 януари 2021 г. 09:08:12 

Списъкът със специалности от професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на труда да бъде допълнен със
следните специалности:
Специалност с код 5820302 „Кофражи“ от професия с код 582030
„Строител“

Не се
приема

Предложението не е
направено от определените
органи и организации по
чл. 5 и чл. 6 от ПМС № 111
от 2018 г., във връзка с чл.
52, т. 8, чл. 53, т. 1, чл. 54,
т.2а и чл. 56, ал. 1, т. 6 от
ЗПОО

Приема се Предложената специалност
частично не отговаря на критериите
по чл. 5а от ПМС № 111 от
2018 г., допълнено с ПМС
№ 352 от 2018 г., но
отговаря на критериите по
чл. 2, т. 1 и т. 2 от ПМС №
111 от 2018 г., поради което
е включена в Списъка на
3

защитените от държавата
специалности от професии.


8.

Специалност с код 5220109 „Електрически инсталации“ от професия с
код 522010 „Електротехник“

Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван
Портал за обществени
недостиг от специалисти на пазара на труда предлагаме да се добавят и:
консултации, Камара на
строителите в България
 професия "Техник-реставратор", специалност "Архитектурна
08 януари 2021 г. 15:06:24 реставрация" - III кв. степен



професия "Реставратор-изпълнител", специалности:
"Конструктивна реставрация" и "Декоративна реставрация" - II
кв.степен.

Не се
приема

Предложената специалност
не отговаря на критериите
по чл. 5а от ПМС № 111 от
2018 г., допълнено с ПМС
№ 352 от 2018 г.

Не се
приема

Предложената специалност
не отговаря на критериите
по чл. 5а от ПМС № 111 от
2018 г., допълнено с ПМС
№ 352 от 2018 г.

Приема се Предложените
частично специалности не отговарят
на критериите по чл. 5а от
ПМС № 111 от 2018 г.,
допълнено с ПМС № 352 от
2018 г., но отговарят на
критериите по чл. 2, т. 1 и т.
2 от ПМС № 111 от 2018 г.,
поради което са включени в
Списъка на защитените от
държавата специалности от
професии.
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