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текстил и облекло се оказа най-гъвкав към промените. С мобилилизиране на
всички ресурси, секторът първи се пренасочи към дейности, които
допринасят за запазване на работните места и подкрепа на семействата.
Наследили традициите на утвърдени в бранша предприятия като „Арда
- Русе“ ООД, днес в нашия регион продължават да функционират близо 300
конфекционни фирми, осигуряващи работа на повече от 30% от жените в
активна възраст. Водещите от тях, обединени в БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА
ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ /БАТОК/са в ползотворно сътрудничество с
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” —Русе. Богата на
традиции, с над 124-годишна история, гимназията е с ключова роля в
развитието на образователното дело в град Русе - днес притегателен
образователен център за ученици, както от областта, така и извън нея.
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” - Русе е
член на Българската асоциация на производителите и износителите на
облекло и текстил (БАПИОТ), на Националната асоциация на училищата по
мода (НАУМ) и др. Училището е в дългогодишни партньорски връзки с фирми
от шивашкия, кожарския и обувния бранш и има вече богат опит в
осъществяването на редица проекти - по Програма „Phare , „Еразъм + и
„Леонардо да Винчи” на Център за развитие на човешките ресурси на ЕС, в
областта на STEM-технологиите, за трансгранично сътрудничество, на
Министерството на труда и социалната политика, Програми на МОН 3aw
Модернизация на професионалното образование, Проекти „Публично частно
партньорство”, „Развитие на клъстерите в България”, на GTZ - Посолство на
Германия в България, SES- на правителството на Германия и др.
Показателни за ползотворното сътрудничество между Професионална
гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” - Русе и фирмите от бранша в
града са реализираните дейности за повишаване на квалификацията на
обучаващите от системата на професионалното образование и обучение със
специфични компетентности, свързани с организация на практическо
обучение в реална работна среда —успешен модел на дуалното обучение.
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова —Русе си
сътрудничи ефективно с редица социално-икономическите партньори във
връзка с реализирането на проектни дейности, провеждането на държавни
квалификационни изпити и практическо обучение,
за валидиране и
повишаване на професионалните компетентности, за уреждане на работни
места, за
модернизиране на материално-техническата база, при
разработване на планове за развитие, концепции и др. Училището е с много
доказани партньорства с бизнес организации, браншови съюзи, модни
агенции и културни институции в цяла Европа. Именно насърчаването на
сътрудничеството между бизнес, средно професионално образование и висше
образование, модернизиране на образователната система и подготвяне на
мотивирани и компетентни специалисти, са основните тенденции в
развитието на професионалните гимназии в Община Русе.
Стратегията за икономическо развитие на Област Русе също рамкира
процесите, свързани с повишаване конкурентноспособността на малките и
средни предприятия не само чрез междуфирмено коопериране, изграждане
на технологични клъстери на регионално ниво, но и създаване на условия за
качествено професионално обучение.
В условията на световна икономическа глобализация потребностите на
регионалната икономика, насърчаването на иновациите и навлизането на
висок клас електронна информационна и комуникационна техника при
производството и маркетинга на текстил и облекло, все по-категорично
влияят върху характеристиките на образователния профил в областта.
Пазарът на труда се развива интензивно, в условията на световната здравна
криза и икономическа нестабилност, непрекъснато настъпват промени в
структурата и характеристиката на работните места. Професиите, свързани с

шевната индустрия, са търсени от работодателите в региона и интересът към
тях не е конюнктурен. При наличието на пандемията, продукцията вече не е
единствено експортно ориентирана към Европейския съюз, което осигурява
стабилност на развитието конфекционните предприятия и повишава
приноса им към националното стопанство.
Инвестициите в професионално обучение са инвестиции в бъдещето на
българската и регионалната икономика на целевия регион, а резултатите в
този смисъл са устойчиви. Факт е, че повече от 70% от възпитаниците на
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова - Русе
завършват висше образование и успешно се реализират професионално,
работейки като дизайнери, моделиери, технолози, учители, бригадири, среден
и висш управленски персонал. Много от собствениците на проспериращи
шивашки фирми в гр. Русе са възпитаници на училището.
Фирмите от шивашкия отрасъл в Русе имат незабавна необходимост от
квалифицирани специалисти, тъй като е факт е, че браншът изпитва „глад
от кадри. В условията на пазарна икономика доста от конфекционерите в
Русе се притесняват за своето бъдеще. Фирмите инвестираха в сгради, в
машини с високи технологии, много от тях налагат собствена марка. В този
смисъл дефицитът от работна ръка в бранша е осезаем. Знанията на
възпитаниците на гимназията, подготвени с професионализъм от високо
квалифицирани специалисти, са в съзвучие с иновациите в сектора и
потребностите на новата икономика като цяло.
Настоящото
мотивационно
писмо
декларира
убедеността
на
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ в необходимостта
от конкурентноспособни кадри, подготвяни в Професионална гимназия по
облекло „Недка Иван Лазарова” - Русе с цел задоволяване на потребностите
на трудовия пазар и реализацията им в перспективения конфекционен
бранш.
БАТОК подкрепя предложението за държавен план-прием на училището
за учебната 2021/2022 г. в контекста на идеята, че двигател на растежа е
икономиката на знанието и иновациите, която се нуждае от здрави,
високообразовани, свободни, мобилни и предприемчиви хора.

С уважение,
МИГЛЕНА ХРИСТОВА
УПРАВИТЕЛ НА „МИК БГ“ ООД - РУСЕ
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАТОК ЗА РУСЕ
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - Русе има съществен
принос за подготовката на висококвалифицирани специалисти за шивашката индустрия в Русе и
областта, както и за професоналното образование в България. Училището със над 124-годишна
история утвърждава авторитета си с високи критерии за качество на професионалната
подготовка. Изучаваните специалности в гимназията са свързани с усвояването на ключови
компетентности, формулирани в Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в
образованието и обучението.
Като собственик фирма-представител на производителите от леката промишленост Русе, категорично подкрепям предложения план-прием на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова" - Русе за учебната 2021/2022 г. за подготовка на специалисти в сферата
на шевната индустрия, за да може да се откликне на нуждите в бранша от квалифицирана
работна сила. Традиции, модерно оборудване по европейски стандарти - последна дума на

техниката във фирмите се сблъскват с проблема за липса от добре обучени кадри. Стремежът
на бизнеса в конфекционния бранш в Русе е градът да остане център на шивашката индустрия.
В предприятията за производство на облекло в града ни и региона е факт огромното търсене и
недостиг на работна ръка, въпреки световната икономическа криза заради пандемията от Корона
вирус. Браншът е предприемчив относно смекчаване на рисковете от безработица в
извънредните обстоятелства и препитанието на работещите. Поръчките се завръщат, повечето
фабрики работят ефективно и имат необходимост от квалифицирани кадри.
Фирма „Антоан Вилл“ ЕООД - Русе, с мисъл за индустриалното развитие на града ни, подкрепя
предложения държавен план-прием на ученици в Професионална гимназия по облекло „Недка
Иван Лазарова“ - Русе за учебната 2021/2022 г. по специалностите:

„Моден дизайн“,

„Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия" и „Производство на облекло
от текстил”.

С уважение
IOE
АНТОАНЕТА АЙГОЬЙОВД
Управител на „Антоан рилл“ ЕООД - Русе
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УВАЖ АЕМ И ГО СПО ДИН ВЪ ЛЧЕВ,
С настоящото писмо подкрепям предложението на Професионална
гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова" - Русе за държавния
план-прием за учебната 2021-2022 година по специалностите „Моден
дизайн", „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни
изделия" и „Производство на облекло от текстил".
Професиите, които се изучават в модното русенско училище са
привлекателни и перспективни за младите хора. Неоспоримите
традиции на гимназията в професионалната подготовка, в съзвучие с
ползотворното партньорство с фирмите от сферата на модата и
облеклото, предоставят възможност на възпитаниците за компетентно
и отговорно участие в непрестанно развиващата се европейска
икономическа реалност.
Компаниите в шивашкия сектор инвестираха във високи технологии, в
иновации, в подобряване условията на труд, в квалификация на
персонала и налагане на стандарти за качествено професионално

обучение. Въпреки това кризата с кадрите в бранша се задълбочава и
това спира бизнесът да се развива.
Дори в условията на разпространение на Ковид-19, конфекционните
фирми имат достатъчно клиенти, но липсват обучени кадри.
Вярвам в успешната лична и професионална реализация на
завършващите Професионална гимназия по облекло „Недка Иван
Лазарова" - Русе, включително деца със специални нужди и
потребности.

С уважение:

-Управител
на„Уникат моделс - Янков, Георгиева и СИЕ" СД- Русе

Петър Маринов Янков
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Изразявам с писмото си мотивираната подкрепа на предложения държавен
план-прием на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ Русе за уч. 2021/2022 г. по специалностите „Компютърно проектиране и
десениране на тъкани площни изделия", „Моден дизайн“ и „Производство на
облекло от текстил".
През последните години разширяването на дейността на русенските шивашки
фирми, тенденцията за създаване на собствени марки и производство на
собствена продукция, кореспондират с нарастващата потребност от
квалифицирана работна ръка в бранша. Належаща в сектора е необходимостта
от специалисти в областта на модния дизайн и моделирането, от екипи за
работа с високотехнологични системи, компютърно проектиране и STEMтехнологии.
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - Русе е
престижна образователна инстуция, която подготвя мотивирани личности,
адекватни на търсенето на пазара на труда.
'
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова
авторитетно

учебно

заведение,

което

привлича

младите

— Русе е
хора

и

удовлетворява техните очаквания през курса на обучение. Успешната
реализация на възпитаниците е резултат на качествена подготовка,
съответстваща на съвременните изисквания на трудовия пазар и на
шивашките предприятия в Русе и областта.
За учебната 2021-2022 година подкрепям предложения държавен планприем на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова" Русе по специалностите „Моден дизайн", „Компютърно проектиране и
десениране на тъкани площни изделия" и „Производство на облекло от
текстил".
Защитената специалност „Компютърно проектиране и десениране на
тъкани площни изделия" е привлекателна, защото е базирана на STEM-

технологиите, които през последните години са основни компоненти на
днешната конкурентна глобална икономика.
Уверен съм, че интересът на учениците към тези конкурентни
специалностите ще бъде значим, и че знанията и компетенциите, които ще
получат в процеса на обучение, са гаранция да намерят работа по
желаната професия веднага след завършваме на училище.
С уважение,
Зарко Миланов
Управител
на „Миланов Г" ЕООД - гр. Русе

