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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасям за разглеждане проект на протоколно решение за
приемане на Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти.
Проектът на Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти
(концепцията) е разработен от междуведомствена работна група под ръководството на
политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и
държавна администрация и министър на вътрешните работи и представители на
Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите,
Министерството на икономиката, Министерството на труда и социалната политика,
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството
транспорта, информационните технологии и съобщенията и администрацията на
Министерския съвет.
Разработването на концепцията е в отговор на идентифицираните проблеми,
свързани с несъответствията между търсене и предлагане на труд и по-конкретно с
недостига на квалифицирани кадри в някои от секторите на българската икономика.
Прави впечатление, че през последните няколко години се наблюдава бързо развитие на
определени икономически сектори, независимо от икономическата и финансова криза.
Показателен пример е бързоразвиващата се IT индустрия, в която на практика
безработицата е почти нулева и е налице предизвикателство, свързано с недостиг на
висококвалифицирани кадри. Този извод се потвърждава и от проведеното през периода
май-юли 2015 г. Национално проучване сред работодатели за идентифициране на
потребностите от работна сила с определени характеристики. Според резултатите от
изследването през следващите 12 месеца се предвижда да бъдат разкрити над 5 600
работни места за специалисти и техници в областта на информационните и
комуникационни технологии. Поради ограничения брой специалисти в тези две

професионални направления, голяма част от компаниите в сектора не успяват да
реализират развитието си.
Необходимостта от трайно решаване на съществуващия дисбаланс между търсене и
предлагане на пазара на висококвалифициран труд и количественото и качественото
обвързване на предлаганите в университетите образователни програми с нуждите на
пазара на труда значително ще подобри ключови за обществото ни показатели като:
младежка безработица, средна заплата на завършилите висше образование и най-вече ще
намали "изтичането на мозъци". Именно в тази посока са целите и мерките, предвидени в
разработваната концепция.
Предложените мерки в концепцията предвиждат целенасочено да се развиват
висшите училища, които постигат най-високи резултати, според рейтинговата система на
висшите училища, в обучението на софтуерни специалисти. За повишаване на интереса
към софтуерните специалности се предвиждат мерки за кариерно ориентиране,
повишаване на качеството на преподаване на математика и преподаване в гимназиите на
предмети изучавани в начален курс на висшето образование, под формата на извънкласна
дейност. Освен чрез висшето образование, повишаване на обучаваните софтуерни
специалисти ще се търси и чрез подпомагане на развитието на професионални гимназии и
центрове за професионална квалификация за ученици.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 9, ал. 4 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам
Министерският съвет да приеме следното протоколно решение:
“Приема Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти.”

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО КОАЛИЦИОННА ПОЛИТИКА И
ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
/РУМЯНА БЪЧВАРОВА/

