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Основания за законодателни промени 
в областта на ПОО

Стратегическа рамка за развитие на образованието, 
обучението и ученето в Р България 2021-2030

Приоритетна област 7: „Реализация в професиите на настоящето и 
бъдещето“
Цел 7.1. Професионално образование и обучение, съответстващо на
динамиката на пазара на труда

Дейности:
➢ Разработване и прилагане на нов Списък на професиите в

професионалното образование и обучение;
➢ Създаване на механизъм за гъвкава адаптация на Списъка на

професиите за професионално образование и обучение и за отворен
формат на стандартите за професионална квалификация.



Основания за законодателни промени 
в областта на ПОО

Национален план за възстановяване и устойчивост

Планирани реформи:

Изменения на нормативната уредба на професионалното образование и
обучение (ПОО), с които се въвеждат промени в Списъка на професиите за
ПОО и свързаното с промените съдържание, като се отчитат потребностите
от квалификация, в т.ч. в областта на опазването на околната среда и
цифровите технологии.



Анализи, основани на проучвания и факти

1. Анализ на възможностите за оптимизиране на СППОО, изготвен от
НАПОО (публ. декември 2019);

2. Анализи за системата на квалификациите в България и съотностимостта
им към потребностите на пазара на труда, проект „Техническа помощ за
създаването на секторни съвети за уменията“, SRSS, 2020-2021;

3. Необходимост от приравняване на СППОО с актуалните международни
класификации



Основни препоръки относно квалификациите

По отношение на системата на квалификациите в ПОО:

1. Необходимост от ясен и координиран анализ на изискванията от професии и
умения в определените сектори;

2. Консултация и решение на заинтересовани страни относно въвеждането на
професионални стандарти; създаване на модел на професионален стандарт и
осигуряване на ясна връзка между професионалните и образователните
стандарти;

3. Отразяване на потребността на работодателите от по-широкоспектърни и
гъвкави професионални умения;

4. Интегриране на дигиталните и зелените умения във всички ДОС за ПОО

съобразно спецификата на сектора.



Основни препоръки относно СППОО

По отношение на СППОО:

1. Преглед и прецизиране на ясния обхват на класификацията, дефинициите на
нейните термини, категории и под-категории и взаимовръзката между тях;

2. Критична оценка на настоящите професии и връзката им с професиите в същите
направления и в другите професионални направления;

3. Превръщането на СППОО в устойчив регистър на професиите, за които се
разработват ДОС, като включването на нова професия трябва да се осъществява
само с утвърдена количествена и качествена информация, която оправдава
създаването на нова професия;

4. Извеждане на специалностите от СППОО;

5. Осигуряване на онлайн структура на СППОО и свързания с него Национален

класификатор на длъжностите и професиите (НКПД).



Основни препоръки по отношение на ДОС

По отношение на съответствието между ДОС и учебните програми:

1. Опростяване на ДОС. Разработване на резултатите от ученето в ДОС въз основа
на по-високо ниво на абстракция за по-широкоспектърно представяне на
уменията;

2. Изготвяне на указания и насоки за разработване на национални изпитни
програми при използване и прилагане на връзката с резултатите от ученето в
ДОС;

3. Разработване на учебни програми в общ формат с конкретни указания, чрез
които се описва с примери как резултатите от ученето да бъдат измерени в
процеса на преподаването и ученето.



Предприети действия

• Онлайн срещи с представители на различни сектори;

• Срещи с директори на професионални гимназии;

• Експертни срещи – МОН, НАПОО, МТСП;

• Обсъждания на необходимите законодателни промени в Ресурсна работна група 
към Консултативния съвет по професионално образование и обучение;

• Представяне на препоръките на Консултативен съвет по професионално 
образование и обучение;

• Работна група за изготвяне на логическа рамка за нов СППОО;

• Стартиране на работата по систематизиране на предложения за концептуални 
промени в ЗПОО 



Какво предстои?

• Събиране на предложения от заинтересованите страни относно необходимите 
аспекти на промяна в ЗПОО;

• Разработване и обсъждане (на експертно ниво + консултативни формати + 
широки обществени консултации) на проект за нов СППОО и съответните 
мотивирани предложения за законодателни промени;

• Актуализиране на поднормативната уредба.



Министерство на образованието и науката

Благодаря за вниманието!


