СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА
СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС
СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА
УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

№
1.

Организация/потребител
/вкл. начина на
получаване на
предложението/
"Асоциация
на
професионалните
озеленители в България"
Божинел Христов

Бележки и предложения

1. Да се добави в списъка (Приложение № 2) на специалностите Не се
от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти приема
на пазара на труда за учебната 2020/2021 специалност :

Специалност код 6220102 „Парково строителство и озеленяване“,
Председател на УС на професия код 622010 „Техник – озеленител“
"Асоциация
на
професионалните
озеленители в България"
29 октомври 2019 г.
15:42:29
Портал за обществени
консултации

Приети/
неприети

Мотиви
Специалността не отговаря на
критерия по чл. 5а, т. 1 от ПМС
№ 111 от 2018 г. 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
(ДВ, бр.54 от 2018 г.), изменено и
допълнено с ПМС № 352 от 2018
г. за приемане на актуализиран
Списък със защитените от
държавата
специалности
от
професии за учебната 2019/2020
година и на актуализиран Списък
със специалности от професии, по
които е налице очакван недостиг
от специалисти на пазара на труда
за учебната 2019/2020 година
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(обн., ДВ, бр. 3 от 2019 г.)

2. Да се добави в списъка (Приложение № 2) на специалностите Не се
от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти приема
на пазара на труда за учебната 2020/2021:
Специалност код 6220202 „Парково строителство и озеленяване“,
професия код 622020 „Озеленител“,

Специалността не отговаря на
критерия по чл. 5а, т. 1 от ПМС №
111 от 2018 г., изменено и
допълнено с ПМС № 352 от 2018
г.

2.

Асоциация на
индустриалния капитал в
България
25 ноември 2019 г.
13:47:32 ч. – портал за
обществени консултации

1. Да бъде включена в Списъка със защитените от държавата Не се
специалности от професии за учебната 2020/2021 г. :
приема
Специалност код 5430204 „Производство и монтаж на вътрешно
обзавеждане на кораби“, код на професия 543020 „Оператор в
дървообработването“

В проекта на актуализиран
Списък със специалности от
професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти
на пазара на труда за учебната
2020/2021 година в
професионално направление код
„Производствени технологии дървесина, хартия, пластмаси и
стъкло“ са включени 2 професии –
код 543010 „Техник-технолог в
дървообработването“ специалност
„Мебелно производство“ и код
543020 „Оператор в
дървообработването“,
специалност „Производство на
тапицирани изделия“
Завършилите ученици по тези
специалности от професии може
да бъдат назначени на
длъжностите от единични групи
7115, 7523 и 8172 от НКПД 2011

3.

РУО – Силистра
Писмо до МОН с вх. №
0519-218/ 08.11.2019

1. Към „§ 1. Списъците по чл. 1 и 2 се прилагат от учебната
2020/2021 година за учениците, приети в VIII клас по държавния
прием“ да се добави „и за учениците, приети в XI клас по
допълнителния план-прием“.

Не се
приема

Съгласно чл. 79, ал. 3 от Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на
дейностите в училищното
образование допълнителния планприем определя броя на местата
за учениците от обединените
училища за продължаване на
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обучението им в професионалните
гимназии или в паралелките за
професионална подготовка в
средните училища по
специалности от професии, която
са изучавали в първия
гимназиален етап. Държавния
прием за учениците от 11 клас е
осъществен по Списъци по чл. 1 и
2 от ПМС № 111 от 2018 г.,
приети за учебната 2018/2019
година.
4.

Славея Костадинова,
директор на СУ „Проф. др Асен Златаров“– с.
Минерални бани, област
Хасково
По имейл вт 26.11.2019
14:54

Да бъде включена в Списъка със защитените от държавата
специалности:
Специалност код 7260101 „Извършване на термални процедури в
балнеологични и други възстановителни центрове“ , професия
код
726010 „Изпълнител на термални процедури“, професионално
направление 726 „Терапия и рехабилитация“

Не се
приема

Не отговаря едновременно на
критериите по чл. 2 на посоченото
ПМС № 111/25.06.2018 г.,
изменено и допълнено с ПМС №
352 от 2018 г.

5.

Димитрина Помакова
Управител „СПА
ДЕМЕТРА“ ООД
По имейл ср 27.11.2019
21:36

Включване на професията „Изпълнител на термални процедури“ Не се
в Списъка със защитените от държавата специалности от приема
професии за учебната 2020/2021 година.

Не отговаря едновременно на
критериите по чл. 2 на посоченото
ПМС № 111/25.06.2018 г.,
изменено и допълнено с ПМС №
352 от 2018 г.

Включване на професията „Изпълнител на термални процедури“ Не се
в Списъка със специалности от професии, по които е налице приема
очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната
2020/2021 година.

Не отговаря на критериите по чл.
5а от посоченото ПМС №
111/25.06.2018 г, изменено и
допълнено с ПМС № 352 от 2018
г.

В Списъка със защитените от държавата специалности за
Не се
учебната 2020/2021 година да се включат следните специалности: приема
Промишлена електроника и Технология на полимерите

Писмото не е представено в срока
за предложения по чл. 5 от
посоченото ПМС № 111 от
25.06.2018 г., изменено и

6.

Община Ботевград
Писмо до МОН
Изх.№0409-20/28.11.2019
Вх. № 1002-2374/

3

28.11.2019

допълнено с ПМС № 352 от 2018
г.
Специалност 5230301
„Промишлена електроника“,
професия код 523030 „Техник на
електронна техника“ и
специалност код 5240606
„Технология на полимерите“,
професия код 524060 „Химикоператор“ са включени в проекта
на актуализирания Списък със
специалности от професии, по
които е налице очакван недостиг
на специалисти на пазара на труда
за учебната 2020/2021 г.
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