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Какъв е пътят за създаване
на нова професия или
специалност?

1. Включване на нова
професия/специалност в
СППОО

1

2
2. Разработване на Държавен
стандарт за новата професия
или актуализиране и
допълване на съществуващ
стандарт с нова специалност/и

Процедура за разработване и поддържане
на Списъка на професиите за професионално образование
и обучение (СППОО)

Kой може да прави предложения за допълване с нови
професии и специалности СППОО?

 ОТРАСЛОВИ МИНИСТЕРСТВА
 ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Нормативно основание: чл. 54, т. 2 и чл. 56, ал. 1, т . 1 от ЗПОО

Предварителна подготовка на проектопредложението за
допълване на СППОО с нова професия/специалност
1. Проучване на документа „Ред и условия за за разработване и поддържане
на Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО,
критерии и срокове за актуализирането му, утвърден със Заповед No РД 09-5443/18.10.2017г.
на министъра на образованието и науката – публикуван на интерент-стараницата на НАПОО
2. Провеждане при необходимост на консултации с експерти от НАПОО
3. Проучване на проектите и на публикуваните на интернет-страницата на НАПОО Държавни
образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии
4. Изготвяне на писмено предложение до НАПОО съдържащо следната информация:


доказана потребност от предлаганата професионална квалификация, подкрепена със
статистически данни и/или резултати от проведени анализи, изследвания и проучвания
за нуждата от специалисти с предлаганата квалификация на пазара на труда



да са посочени длъжностите от Националната класификация на професиите и
длъжностите (НКПД, 2011), които обучаваният може да заеме след придобиване на
професионална квалификация по професията и/или специалността



професионалната

подготовка

да

осигурява

придобиването

на

професионални

компетентности в рамките на едно или няколко професионални направления



доказана потребност от предлаганата професионална квалификация, подкрепена със
статистически данни и/или резултати от проведени анализи, изследвания и проучвания
за нуждата от специалисти с предлаганата квалификация на пазара на труда



обучението да е в съответствие с изискването за входящо минимално образователно
равнище, регламентирано в чл. 8, ал. 4 от ЗПОО



продължителността на обучението да е в съответствие със сроковете, регламентирани в
рамковите програми по чл. 11 и чл. 12 от ЗПОО



новите професии и/или специалности да не дублират вече съществуващи професии
и/или специалности в Списъка на професиите за професионално образование и
обучение

Какво още трябва да се подготви от вносителя?
Сравнителна таблица, даваща подробна
информация за новото проектопредложение
Професионално направление от СППОО „……………………………………“
Професии в
действащия
СППОО

Професия
„……………….“

Професионални
компетентности
от ДОС за
придобиване на
квалификация по
конкретната професия,
утвърден с Наредба №
……………….. на министъра
на образованието и
науката

1.
2.
3.

……………
……………
……………

Предложение
за
наименование
на новата
професия

Предложение за
нови
професионални
компетентности

Съответстващи
длъжности и
единични
групи от
НКПД, 2011

Предложението за създаване на новата професия/специалност се внася в НАПОО
1 стъпка

Предложението се представя в съответната Експертна комисия за обсъждане

2 стъпка

Одобреното от ЕК предложение се внася за приемане в Управителния съвет на НАПОО

3 стъпка

Одобреното от УС предложение се изпраща в Министерството на образованието и
науката (съгласуване от МОН и издаване на заповед на министъра на образованието и
науката)

4 стъпка

5 стъпка

Предложенията, които не са одобрени от ЕК или от Управителния съвет на НАПОО се връщат на
вносителите с коментар и препоръки за привеждане в съответствие с изискванията и препоръките

6 стъпка
Вносителите допълват и актуализират предложенията в съответствие с изискванията и препоръките от ЕК
или УС

7 стъпка

Предложението се обсъжда отново в съответната ЕК

8 стъпка

Одобреното от УС предложение се изпраща в Министерството на образованието и науката (съгласуване
от МОН и издаване на заповед на министъра на образованието и науката)

При необходимост от консултация,
моля свържете се с експертите на НАПОО
https://www.navet.government.bg/bg/nachalo/zanapoo/kontakti/

Документите, необходими за подготовката на
предложението може да намерите на:
https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-zapoo/dokumenti-za-razrabotvane-na-sppoo/

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Благодарим Ви за вниманието!

1113 София, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.5
www.navet.government.bg

napoo@navet.government.bg

