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БЪЛГАРИЯ
ОТНОСНО: Обявен за обществено обсъждане 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
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
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 имат нужда от
конкретни специалисти, за даване на 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
"Машини
и
апарати
в
хранително-вкусовата
и
• Специалност
биотехнологичната промишленост" от Професионално направление 5.1.
„Машинно инженерство“ в Университета по хранителни технологии в гр.
Пловдив.
Мотивите ни за това са следните:
Много от членовете на Асоциацията използват и търсят кадри, завършили
образованието си по тази специалност в УХТ – Пловдив и оценяват положително тяхната
професионална подготовка. Работодателите ни информират, че все по-трудно е
намирането на млади специалисти, завършили специалността в последните години. Те
имат готовност да им предоставят необходимата професионална подготовка чрез
стажове, учебни практики и други.
Завършилите тази специалност могат да се реализират като конструктори и
проектанти в областта на хранително-вкусовата промишленост. През 2017 г. по проект,
изпълняван от АИКБ, беше направено проучване на привлекателността и нуждата от

конкретни специалисти на пазара на труда, като инженер-конструкторите и проектантите
бяха изведени като жизнено необходими за запазване на редица производства.
На 27 май 2020 г. беше приет на второ четене Законът на храните, който въвежда
редица изисквания за гарантиране качеството и сигурността в потребяваните храни от
производител на суровина до предлагането. Законът урежда изискванията към
безопасността на храните, към бизнес операторите и лицата, работещи в обекти за
производство, преработка и/или дистрибуция на храни. Уреждат се също и изискванията
за опаковане, етикетиране, представяне на храни, както и за обектите за производство и
търговия на едро и на дребно с материали и предмети, предназначени за контакт с храни.
Тези изисквания могат да бъдат приложени и фирмите да отговорят на високите
стандарти единствено и само при наличие на квалифициран персонал.
За съжаление, специалността е сред непривлекателните за кандидат -студентите,
и затова считаме, че с включването й в списъка на защитените специалности и в
следствие на това - освобождаването й от такси ще се създадат по-благоприятни условия
за увеличаване на интереса към нея.
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.
Мотивите ни за включването на посочените четири специалности са следните:
По посочените специалности се подготвят инженерни кадри за шевната и
текстилната индустрия. Завършилите специалностите са с технически, конструкторски,
технологични, дизайнерски и мениджърски знания и умения конкретно в областта на
шевния отрасъл. Тази насоченост на специалностите е обвързана с широката социална
значимост на текстилното и шевното производство за страната и отговаря на
потребностите от кадри с високо технологично образование.
В последните години се наблюдава голям отлив на желаещите да изучават
посочените специалности, като причините са комплексни - финансови, демографски и
др. А в същото време този отрасъл се явява един от най-големите работодатели в

страната. Голямата му значимост бе отчетена особено в последните 3 месеца, когато
българската икономика изпита редица ограничения поради въведеното извънредно
положение. В този период възникна нуждата от разработването на защитни облекла, като
индустрията незабавно се отзова и пренастрои производството си с цел задоволяване на
необходимостта от жизненоважните както за медицинския персонал, така и цялото
население шевни изделия, за да се запази здравето и живота им, и да продължи да
функционира икономическия живот на страната. За тази цел решаваща роля имаха
квалифицираните специалисти, които в рамките на посочените специалности изучават
редица дисциплини, които подпомагат развитието на тази индустрия като „Проектиране
на облекло“ - с изучаване на комплексен художествен и технически дизайн на облекла,
конструиране, моделиране и работа със съвременни CAD/CAM системи; „Технология на
облеклото“- подготвящи технолози, организатори на производство, специалисти по
контрол на качеството, експерти в текстилното материалознание и текстилни изпитвания
в областта на текстилния и шевния отрасъл; „Мениджмънт на текстилната и шевната
индустрия“ - подготвящи мениджъри, организатори на производство, консултанти и
обучители, с изучаване на съвременни системи за планиране и управление на
производството (ERP системи) в областта на текстилния и шевния отрасъл и др.
Текстилната и шевната индустрия в България имат над 200-годишна история.
През годините тя се развива и утвърждава успешно както на българския, така и на
световния пазар. Бранш „Текстил и облекло“ винаги е бил водещ и бързо развиващ се
отрасъл в страната. В момента броят на предприятията, произвеждащи текстилни и
шевни изделия, е над 5000, с общ брой заети в индустрията – 101 377. Секторът формира
11 % от износа на страната. Производството включва широк асортимент от изделия –
прежди, тъкани, плетени изделия, нетъкан текстил, облекла, медицински, технически и
много други изделия.
В последните години обаче производството в този основен отрасъл трайно
намалява и България започва да губи позиции, като причините не са толкова в
техническия капацитет, а в недостатъчния човешки трудов ресурс. Липсата на кадри е
основен проблем в последните години, който, за съжаление, все повече се задълбочава,
особено по отношение на инженерните специалисти. Фирмите в бранша са готови да
предоставят конкурентни практики и стажове, но специалностите не са сред
привлекателните за младите хора. Като пример можем да посочим, че преди около 15
години само от Техническия университет в гр. София са завършвали по 60 текстилни
инженери на година, през тази година броят на завършващите там е само двама.
Аналогично е състоянието и в останалите 3 университета в България, които предлагат
обучение в областта на текстила и облеклото.
Следва да се има предвид, че анализите за развитието на бранша в европейски
мащаб показват, че до 2025 г. се очаква текстилната и шивашка промишленост,
включително разработването на материали на основата на влакна, облекло, домашния и
техническия текстил, да се трансформира в стратегически отраслов сектор в ЕС,

осигуряващ иновативни и конкурентни продукти, персонализирани, адаптивни и
атрактивни решения, интегриращи услуги за много разнообразни, информирани и
взискателни потребители и предприятия.
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;
Мотивите за това са следните:
По данни от статистическата служба на Европейския съюз Евростат още през
2018 г. делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно
потребление на България надмина 20%. Планирано е у нас този дял да достигне до 27%
през 2030 г. Произведената енергия от водни източници и вятър съставлява над 80% от
общото количество, което показва централното място на хидроенергетиката и
ветроенергетиката в сектора на ВЕТ.
Производството на хидравлични изделия и системи е един от основните
експортно ориентирани отрасли у нас, с много устойчиво развитие през годините. Този
подсектор на машиностроенето е сред най-големите по оборот.
През последните години подобни специалности бяха въведени в редица
професионални гимназии, но специалността „Възобновяеми енергийни технологии и
флуидна техника“ (бивша „Хидравлична и пневматична техника“) е единствена в
страната, която подготвя специалисти с висше образование в областта на флуидната
техника: хидроенергетика – проектиране, производство и експлоатация на водни
турбини, хидроенергийни съоръжения и системи и ветроенергетика – проектиране,
производство и експлоатация на вятърни турбини и ветроенергийни системи.
На практика през последните 5-10 години се наблюдава сериозен дефицит на
специалисти в тази област поради навършване на пенсионна възраст на голяма част от
инженерите-хидравлици и хроничния недостиг на студенти по специалността, което се
дължи на редица фактори. Стигна се дори до една нулева година на прием в
бакалавърската специалност и един студент в магистърската, срещу 30-40 завършващи
преди години.
Предвид специфичните знания и умения, които трябва да притежават тези
специалисти, както и енергийната стратегия на ЕС, стратегическият характер на ВЕЦ и
ВяЕЦ и интензивното развитие на подсектора хидравлика у нас, необходимостта от
специалисти с този профил през следващите 10-20 години е очевидна и необходима, като
е гарантирана тяхната успешна професионална реализация.

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.
Мотивите ни за включването на посочените две специалности в категорията
„защитени специалности“ са следните:
В специалност „Топлинни и хладилни технологии и системи“ се обучават
енергийни инженери, специализирани в областта на енергопреобразуващите технологии
при крайните потребители на енергия – системи за отопление, вентилация, климатизация
и охлаждане на сгради, както и топлинни и хладилни системи в индустрията.
Във всички жилищни, търговски, обществени, офис и други видове сгради,
промишлени съоръжения и предприятия е необходимо използването на топлинни и
хладилни технологии с цел осигуряване на здравословна и комфортна среда за
обитаване, поддържане на специфичен микроклимат или осъществяване на
технологични процеси.
Топлинните и хладилни технологии и системи консумират значителни количества
енергия и осигуряването на енергийно ефективни, екологични и икономически
ефективни решения за тях е основен елемент от устойчивото енергийно развитие на
страната ни. Това прави енергийните инженери, завършили тази специалност, високо
ценени и търсени специалисти, с широки възможности за професионална реализация във
всички сфери на икономиката. В резултат на придобитите знания и умения, при
професионалната си реализация завършилите специалността са в състояние да
осигуряват нуждите на енергийните потребители, опазвайки околната среда и ценните
ресурси на земята, като прилагат съвременни, ефективни и екологосъобразни решения.
Специалност "Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в
сгради и промишлени обекти" е естествено продължение и надграждане на специалност
"Топлинни и хладилни технологии и системи".
Обучението по специалността е насочено основно към енергопреобразуващите
технологии, енергийните характеристики и енергийната ефективност в сградите,
индустрията и всички други крайни потребители на енергия за отопление, охлаждане,
вентилация и климатизация. Обучаваните специалисти усвояват концепциите за
устойчиво енергийно развитие, интегрирано проектиране на устойчиви сгради и сгради
с почти нулево потребление на енергия, както и съответните подходи, методи и
национални и международни стандарти в областта на енергийната ефективност.

В специалности "Топлинни и хладилни технологии и системи" и
"Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени
обекти" се подготвят компетентни кадри, отговарящи на държавните изисквания за
придобиване на висше образование на образователно-квалификационни степени
„бакалавър" и „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в
инвестиционното проектиране", части „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топлоснабдяване и газоснабдяване" и „Енергийна ефективност.
За съжаление, през последните години интересът и броят на записалите се
студенти в двете бакалавърски специалности непрекъснато намалява. Същевременно във
фирмите от бранша недостигът на кадри става все по-осезаем. Поради това считаме, че
включването им в списъка на защитените специалности ще създаде предпоставки за
увеличаване на интереса към тях и за предотвратяване на риска от липса на кадри в тази
област от енергийния сектор в България.
Магистърската специалност „Топлоенергетика“ се изучава единствено в катедра
„Топлоенергетика и ядрена енергетика“, част от Енергомашиностроителния факултет на
Технически университет – София. По своята същност както катедрата, така и
изучаваните в нея специалности, свързани с енергетиката, са уникални не само за
региона, но и за страната – единствено тук се преподават три специалности, пряко
свързани с енергетиката – бакалавърската „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и
магистърските „Топлоенергетика“ и „Ядрена енергетика“ от професионално
направление „Енергетика“, област на висшето образование „Технически науки“. Тези
специалности са от съществено значение, тъй като подготвят инженерни кадри за
строителството, експлоатацията и извеждането от експлоатация както на
топлофикационни, така и на термични и ядрени електроцентрали.
Магистърската специалност „Топлоенергетика“ надгражда знанията, придобити
от бакалавърската специалност, като профилира обучението строго към енергийни
съоръжения в конвенционалната енергетика. За съжаление, през последните години
интересът към тази специалност намалява, а броят на приеманите и завършващите
студенти е застрашително малък, а от своя страна магистърските програми са ключови и
именно те дават степента на специализирана подготовка.
Проблемът с липсата на инженерни кадри за индустрията в Република България е
от изключителна важност не само за устойчивото развитие на икономиката, но има и
други измерения, не толкова видими от пръв поглед, като осигуряването на енергийната
сигурност на страната чрез безопасната експлоатация на енергийните обекти – както на
съществуващите, така и на тези, които неизменно предстои да бъдат изградени в близко
бъдеще.
Независимо от краткосрочните и дългосрочни европейски стратегии за промяна в
структурата на енергийното производство, оползотворяването на органични горива било то изкопаеми или получени като вторични продукти, ще продължава да има
основен принос към генерирането на топлинна и електрическа енергия. Инженерите,
завършващи специалност „Топлоенергетика“, притежават знания и умения, необходими

за проектирането и експлоатацията както на централи, предназначени за осигуряване на
локални енергийни потребности, така и на големи съоръжения, основополагащи за
енергетиката на Република България. През последните години интензивно се разработват
проекти за захранване на градски среди с топлинна енергия, получена от изгарянето на
биогорива или вторични продукти от преработка на битови отпадъци. Това е един от
многото примери за отраслите, за които се очаква нарастваща нужда от специалисти по
„Топлоенергетика“.
Освен технологичните особености на съоръженията, свързани с работата на
подобни централи, в курса на обучение задълбочено се разглеждат технологии, свързани
с опазване на околната среда, като се изучават не само принципите им на работа, но и
техните конструктивни особености, което е от изключителна важност не само за
изграждането на нови, но и при модернизацията на съществуващите енергийни обекти,
привеждайки ги в синхрон с изменящото се законодателство.
Проблемът, на който обръщаме внимание, притежава две взаимосвързани страни.
На първо място - непрекъснато намаляващият брой на студентите неминуемо ще доведе
до застрашаване на възможностите за експлоатация на енергийните съоръжения в
страната. Освен това, обаче, съществува и още един много важен фактор – закриването
или преструктурирането на обучаващото звено и свързаните с това изменения в
специалностите и преподавателския състав ще доведе до трайна загуба на знания и
съответно на потенциал за обучение на подобни кадри в бъдеще.
5. В областта на транспорта
• 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.
Мотивите ни за включването на посочените две специалности са следните:
През последните години се констатира, че най-големият недостиг на пазара на
труда е на технически кадри с професионално и висше образование, което неминуемо ще
доведе до голяма обществена и икономическа загуба. Същевременно, акредитираните по
предложение на висшите училища нови за тях професионални направления и
специалности често са неефективни и дублират подобни и съществуващи от години в
други висши училища, без да е налице недостиг на пазара на труда. Стига се до
пренасищане с кадри в едни направления и професии за сметка на недостиг в други и
драстично разминаване между профила на подготвяните специалисти във висшите
училища и реалното търсене на пазара на труда.
Специалности „Корабостроене и морска техника“ (КМТ) и „Технология на
кораборемонта“ (ТК) са изключително важни за сектора, тъй като те му осигуряват кадри

за средното и висшето управленско ниво. Предвид спецификата и уникалността си
първата специалност се изучава единствено в Техническия университет в гр. Варна, а
втората във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. От години не е обявяван прием по специалност
„Технология на кораборемонта“, тъй като няма желаещи кандидат-студенти, които да
изучават специалността.
Независимо от полаганите усилия на работодателите в тази област (като
провеждане на информационен форум за представяне на възможностите за обучение,
преквалификация и реализация в сектора; осигуряване на стажове и практики; даване на
стипендии, представяне на възможности за 100% реализация след завършване на
учебния курс и др.), приемът на студенти по специалността остава изключително нисък
в рамките на 5 до 6 студенти на година, което по никакъв начин не може да задоволи
необходимостта от кадри в сектора.
Считаме, че включването на специалности „Корабостроене и морска техника“ и
„Технология на кораборемонта“ в Списъка на професионални направления и защитени
специалности съвместно с усилията и подкрепата на работодателите в тази област ще
провокира реалния интерес на учениците да продължат обучението си по посочените
специалности и ще подпомогне сектор „Корабостроене и кораборемонт“.

•

6. В областта на приложните науки
Специалност „Приложна физика и компютърно моделиране“ от
професионално направление 5.13 „Общо инженерство“ в Технически
университет – София

Мотивите за това са следните:
Специалността „Приложна физика и компютърно моделиране“ е
интердисциплинарна - естествена симбиоза между физика, математика и
информационни технологии, която е фокусирана върху създаването на специалисти,
способни да моделират математически физичните и технологичните процеси, които се
срещат в индустрията и да ги подложат на дигитални експерименти. Тя няма аналог в
страната и не се припокрива със специалностите „Инженерна физика“ в Софийския и
Пловдивския университет.
Симулирането на процесите на дадено производство, както и на крайния им
продукт (устройство, машина или просто отделен детайл) навлиза мощно във всички
индустрии по света. Замяната на физическия прототип на даден детайл или на целия
краен продукт с негова компютърна симулация позволява производството да поевтинее
значително, а също повишава прецизността при изработката. Доста международни
фирми, които имат производства или проектантски отдели в България, търсят
специалисти с подобен профил. Това е специалност на бъдещето, която ще определи
дали съвременните производства ще стъпят в България или ще я подминат.

От друга страна, тази специалност е трудна за повечето младежи поради
отслабената подготовка по математика и природни науки в средното училище. Защото
освен компютърната грамотност тя изисква от студентите да овладеят основните
софтуерни продукти за моделиране, които в основата си са инструменти за моделиране
на физични процеси чрез диференциални уравнения. Това е причината приемът да бъде
много малък - средно 5 – 10 студенти на година.
Ако искаме след време българската индустрия да бъде на добро световно
равнище, трябва да подкрепим специалности, които обучават младежите на границите
на науката. Няма нищо по-практично и печелившо от водещата технологична наука.

•

7. В областта на общото инженерство
Специалност „Електроинженерство (на френски език)“ от професионално
направление 5.13 „Общо инженерство“ в Технически университет - гр. София

Мотивите ни за включването на посочената специалност са следните:
Специалност "Електроинженерство" (на френски език) е уникална по своето
съдържание, на основата на френския модел на обучение на инженери, много подходящ
за високотехнологичните компании и компаниите, експортно ориентирани към ЕС.
Специалността е уникална със своята френска акредитация. От 2002 г. завършилите са
признати за европейски инженери от Европейската мрежа за акредитация на
инженерното образование. Обучението се извършва по френска система много
подходяща за експортноориентираните компании. Смятаме специалността за особено
важна за този бизнес с оглед експортната му ориентираност и потребността не само от
инженери, владеещи по няколко европейски езика, но и такива с признати дипломи като
европейски инженери.
За съжаление, липсва заявен интерес от ученици за обучение или заявеният
интерес е нисък - броят на обучаващите се по френски език в средните училища пада от
година на година. От 1993 г. (когато е създадена специалността) досега имаме
многократно намаление на броя на обучаващите се по френски език, което може да бъде
доказано със съответните документи.
Независимо от многообразните и целенасочени усилия на работодателите в тази
област - информационни срещи, предлагане на стипендии, осигуряване на стажове и
практики, 100% реализация след дипломиране и др.) приемът на студенти по
специалността остава изключително нисък в рамките на 10 до 16 студенти на година,
което по никакъв начин не може да задоволи необходимостта от кадри в сектора.
Считаме, че включването на специалност „Електроинженерство (на френски
език)“ в Списъка на професионални направления и защитени специалности съвместно с
усилията и подкрепата на работодателите в тази област ще провокира реалния интерес
на учениците да продължат обучението си по посочените специалности и ще подпомогне

високотехнологичния сектор в България, както и предприятията, насочени към износ на
своята продукция в ЕС.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Считаме, че посочените специалности отговарят на изискванията за включване в
Списъка на защитените специалности, тъй като в най-пълна степен отговарят на
изискванията на § 4д, т. 10 от Допълнителните разпоредби на ЗВО като специалности, за
обучението в които липсва заявен интерес или заявеният интерес е нисък, но към
определен етап от икономическото и общественото развитие на Република България
съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за тези
специалности.
Молим за Вашето съдействие в тази посока.
С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА
ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В
БЪЛГАРИЯ

