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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

oт проф. Сашо Пенов– министър на образованието и науката  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание на чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление за 

приемане на актуализиран списък на защитените от държавата специалности от професии за 

учебната 2023/2024 година и на актуализиран списък със специалности от професии, по 

които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 

година. Проектът на акт е разработен на основание чл. 6а, ал. 2, 4 и 5 от Закона за 

професионалното образование и обучение, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Постановление № 111 

на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на списък на 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 (обн, ДВ, бр. 54 от 2018 г., изм. и доп., бр. 3 от 

Относно: проект на Постановление за приемане на актуализиран Списък на 

защитените от държавата специалности от професии за учебната 

2023/2024 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, 

по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 

учебната 2023/2024 година  
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2019 г., изм., бр. 70 от 2020 г., изм., бр.7 от 2021г). 

В проекта на Постановление се предлагат актуализиран Списък на защитените от 

държавата специалности от професии за учебната 2023/2024 година и актуализиран Списък 

със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара 

на труда за учебната 2023/2024 година с включване на нови специалности съгласно 

определените критерии и изготвени с участието на министерства и организации на 

работодателите в съответствие с разпоредбите на Закона за професионалното образование и 

обучение, посоченото по-горе ПМС № 111 от 25.06.2018 г.  

Междуведомствена комисия, съставена от представители на Министерството на 

образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика, извърши: 

1. преглед на действащия Списък на защитените от държавата специалности от професии 

за учебната 2022/2023 година, приет с ПМС № 13 от 10.02.2022 г., на предложенията за 

актуализиране на Списъка от отрасловите министерства и организациите на 

работодателите и въз основа на съответствието на предложените специалности с 

критериите и изискванията съгласно ПМС № 111 от 25.06.2018 г. изготви проект на 

актуализиран списък за учебната 2023/2024 година.  

2. преглед на действащия Списък със специалности от професии, по които е налице 

очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за  учебната 2022/2023 година, приет 

с ПМС № 13 от 10.02.2022 г., на предложенията за актуализиране на Списъка от 

отрасловите министерства и организациите на работодателите и изготви проект на 

актуализиран Списък за учебната 2023/2024 година. 

С включването на специалностите от професии с очакван недостиг от специалисти на 

пазара на труда в държавния план-прием в държавните и общинските училища по чл. 38, ал. 

1, т. 3 - т. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и в 

допълнителния държавен прием, се създава възможност за преодоляване на дефицита от 

подготвени кадри по специалности от професии със значение за пазара на труда и за 

икономическото развитие на национално ниво.  

В изпълнение на чл. 9 и чл. 10 от Постановление № 111 на Министерския съвет 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, за издръжка на паралелка за обучение по защитена от държавата 

специалност от професия или по специалности от професии, по които е налице очакван 
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недостиг от специалисти на пазара на труда в държавните или в общинските училища, в т.ч. 

гимназии, обединени и средни училища, се осигурява допълнително финансиране за целия 

срок на обучение. При изключване на специалност от професия от някой от двата списъка 

учениците завършват обучението си по нея при условията и по реда, по които са го 

започнали, като съответно получават и допълнително финансиране за целия срок на 

обучението си. 

С предоставянето на 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, се 

осигуряват оптимални условия за организиране и провеждане на качествено професионално 

образование и обучение по тези специалности, стимулира се обучението по тях и се 

преодолява дефицитът от подготвени кадри за специалности, необходими за 

икономическото развитие на национално ниво. 

Прогнозните разчети за необходимите средства за новите специалности, включени в 

Списъка на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2023 - 2024 

година, са в размер на 433 504 лв. и са изчислени на базата на допускането, че в тях ще се 

обучават 157 ученици от VIII клас в 16 паралелки от 11 училища. Прогнозните разчети за 

необходимите средства за новите специалности, включени в Списъка със специалностите от 

професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 

2023 - 2024 година, са в размер на 1 698 484 лв., като са направени при допускането, че в тях 

ще бъдат обучавани 1120 ученици от VIII клас в 61 паралелки от 46 училища. Общо 

годишният индикативен размер на средствата за новите специалности, включени в двата 

списъка, е 2 131 988 лв. Предвид факта, че списъците ще влязат в сила от учебната 2023 - 

2024 година, необходимите средства за издръжка на паралелки за придобиване на 

квалификация по защитени специалности от професии и по специалности от професии, по 

които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за бюджетната 2023 

година, са в размер на 621 835 лв. 

За 2024 г. и за 2025 г. прогнозно допълнително необходимите средства 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, са в размер на 2 131 988 лв. и ще бъдат разчетени по бюджета на Министерството на 

образованието и науката със Закона за държавния бюджет на Република България за 

съответната година. 

С проекта на Постановлението не се въвеждат норми на европейското право, поради 

което не се налага изготвянето на справка за съответствие с европейското право.  
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Проектът на Постановлението е публикуван на основание чл. 26, ал. 2 и 3 от Закона за 

нормативните актове и чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация на интернет страницата на Министерството на образованието и 

науката и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.  

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6а, ал. 5 от Закона за професионалното 

образование и обучение, във връзка с чл. 7, ал. 4 от Постановление № 111 от 2018 г. за 

приемане на Списък на 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, и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация предлагам на Министерския съвет да приеме проекта на Постановление за 

приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии 

за учебната 2023/2024 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по 

които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 

година. 

 

ПРОФ. САШО ПЕНОВ 

Министър на образованието и науката 

 

 


