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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 2023/2024 УЧЕБНА 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 

 

№ 
Организация/потребител 

/вкл. начина на получаване на 

предложението/ 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

1.  Национално сдружение 

на българските 

спедитори (НСБС), 

предложението е 

публикувано на 

www.strategy.bg и е 

получено чрез Евентис 

вх. № 1103-337/ 

13.12.2022 г.   

Транспортният сектор е един от динамично развиващите се у нас и с оглед на 

значението му за цялостното състояние на икономиката, осигуряването на 

достатъчно на брой и добре подготвени кадри е предпоставка и ключов 

фактор за неговото добро функциониране и развитие. С оглед на това считаме 

за уместно в Приложение 2 към чл.2 от Проекта на ПМС включването на по-

долу посочените професии и специалности: 

Складовите работници, включени в нашето предложение като ред 85, попадат 

към  професиите, не изискващи специална квалификация и обхващат 

изпълнението на елементарни и рутинни задачи, при които се използват 

основно ръчни инструменти и често изпълняваната работа изисква някакво 

физическо усилие. Въпреки, че според НКПД това е раздел 9 и поради тази 

причина не може те да бъдат включени към списъка от Приложение 2, то в 

действителност намирането на подобни служители е много трудно и 

предлагаме съответните изисквания да бъдат преразгледани. 

  

83 Водачи на моторни превозни средства и оператори на подвижни 

съоръжения  

8322 Водачи на леки автомобили, вкл. таксита  

8322 2007 Шофьор, куриер 

 83 Водачи на моторни превозни средства и оператори на 

подвижни съоръжения  

833 Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 

8332 Водачи на тежкотоварни автомобили 

Не се 

приема 

 

Предложените 

професии, специалности 

и длъжности не са 

предмет на СППОО, а са 

част от Националната 

класификация на 

професиите и 

длъжностите.   

 

840 Транспортни услуги    

840100 Куриер  

8401001 Логистика на товари и услуги 

840 Транспортни услуги  

Приема се  
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  840110 Спедитор-логистик  

8401102 Планиране и управление на логистични процеси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Не се 

приема 

 

Професия код 840110 

„Спедитор-логистик“, 

специалност  код 

8401102   „Планиране и 

управление на 

логистични процеси“ , 

се осъществява по 

рамкова програма Г за 

професионално 

обучение с 

придобиване на 

четвърта степен на 

професионална 

квалификация, която не 

е в обхвата на 

училищно 

професионално 

образование. 

84 Оператори на подвижни съоръжения 

8344 Оператори на подемно-транспортни съоръжения 

8344 2003 Водач, електрокар 

84 Оператори на подвижни съоръжения  

8344 Оператори на подемно-транспортни съоръжения 

8344 2004 Водач, мотокар 

Не се 

приема 

 

Предложените 

професии, 

специалности и 

длъжности не са 

предмет на СППОО, а 

са част от 

Националната 

класификация на 

професиите и 

длъжностите.   

 

933 Работници в транспорта и складирането  

9333 Товаро-разтоварачи  

9333 0010 Работник, товаро-разтоварна дейност 

 

 

 

 

Не се 

приема 

 

Предложените 

професии, 

специалности и 

длъжности не са 

предмет на СППОО, а 

са част от 
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Складовите работници, включени в нашето предложение като ред 85, попадат 

към професиите, не изискващи специална квалификация и обхващат 

изпълнението на елементарни и рутинни задачи, при които се използват 

основно ръчни инструменти и често изпълняваната работа изисква някакво 

физическо усилие. Въпреки, че според НКПД това е раздел 9 и поради тази 

причина не може те да бъдат включени към списъка от Приложение 2, то в 

действителност намирането на подобни служители е много трудно и 

предлагаме съответните изисквания да бъдат преразгледани. 

Националната 

класификация на 

професиите и 

длъжностите.   

 

2.  Държавно предприятие 

„Радиоактивни 

отпадъци“, 

предложението е 

получено чрез Евентис 

вх. № 18-636/ 21.12.2022 

г. 

Във връзка с дадената ни възможност за актуализиране на проекта на Списък 

на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2023/2024 

г. и проекта на Списък със специалности от професии, по които е налице 

очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 г. 

ръководството на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци", гр. 

София, с териториални поделения в гр. Козлодуй, предлага: специалност - с 

код 5220310 „Управление на радиоактивни отпадъци" от професия, код 

522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации" от 

професионално направление, код 522 „Електротехника и енергетика" , да 

бъде включена в списъка за защитените специалности.  
Предложението ни е мотивирано от следните аргументи: 

Откритата през учебната 2019/2020 г. специалност „Управление на 

радиоактивни отпадъци" в ПГЯЕ „Игор Курчатов", гр. Козлодуй е пряко 

свързана с предмета на дейност на Държавно предприятие „Радиоактивни 

отпадъци" и отговорната мисия за безопасно управление на радиоактивни 

отпадъци като национален приоритет. 

В Стратегията на Министерски съвет на Република България за управление на 

отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г. е 

представена основната цел на кадровото осигуряване на Държавно 

предприятие „Радиоактивни отпадъци", необходимо за дейностите по 

управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, вкл. и от 

извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. 

Изпълнението на тази цел изисква реализацията на комплекс от мерки по: 

обновяване и качествено усъвършенстване на кадровия потенциал на 

системата на висшето и средното образование в ядрено- енергийния сектор; 

повишаване на качеството на образование и квалификация на кадрите в ядрено 

енергийния сектор; използване на публично-частното партньорство в 

управлението на образованието. 

Поддържането на съвременната система за подготовка и преподготовка на 

кадри е определящо условие за безопасното управление на отработеното 

ядрено гориво и радиоактивните отпадъци и приоритет от значителна важност 

за предприятието. 

Приема се  
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В този смисъл е препоръчително Министерство на образованието и науката, 

Агенцията по ядрено регулиране, Министерство на енергетиката, висшите и 

средните училища, Българската академия на науките и други заинтересовани 

институции да обединят усилията си за цялостно регулиране на дейностите по 

набора, подготовката и стабилизирането на кадри за ядрено енергийния 

отрасъл в Република България, включително включване на ядрените 

специалности в категория „защитени специалности".  

В условията на задълбочаващата се диспропорция между търсене и предлагане 

на квалифициран персонал на пазара на труда, ДП „РАО" изпитва сериозни 

затруднения с намирането на специалисти, както с виеше образование, в 

сферата на техническите и природни науки, така и със средно професионално 

образование и квалификация. 

Като дефицитни професии и длъжности със средно професионално 

образование се очертават квалифицираните работници, техници, монтьори, 

оператори на машини и съоръжения и др. в енергетиката и управлението на 

радиоактивни отпадъци. 

Поради тези причини и по наше предложение беше открита специалността 

„Управление на радиоактивни отпадъци" в ПГЯЕ „Игор В. Курчатов"q гр. 

Козлодуй. 

Специалността „Управление на радиоактивни отпадъци" отговаря на 

условието: уникалност по териториален признак - обучението по 

специалността се осъществява само в ПГЯЕ „Игор В. Курчатов" гр. Козлодуй, 

в една административна област – Враца. 

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци" оценява направените усилия 

от Министерство на образованието и науката за създаване на обективни 

списъци със специалности от професии, но считаме, че при актуализирането 

на списъците за учебната 2023/2024 г. следва да се вземе под внимание 

даденото от нас предложение - специалността „Управление на радиоактивни 

отпадъци" да бъде включена в списъка за защитените специалности и да бъдат 

уважени аргументите ни за това предложение. 

Вярваме, че с обединените ни усилия между предприятието като работодател, 

и професионалната гимназия, като образователна институция, ще продължим 

да работим заедно за повишаване авторитета на професионалното образование 

и обучение в съответствие с новите изисквания на националната и 

регионалната икономика. 

 

 


