ДО ДИРЕКТОРА НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ - ГРАД БЯЛА
Ул. „П. Волов" №11

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Във връзка с предстоящия държавен план-прием на ученици след
завършен седми клас за учебната 2021/2022 година „Модул" АД град Бяла
дава следното свое

СТАНОВИЩЕ
за необходимостта от кадри, които да бъдат подготвяни
в Професионална гимназия - град Бяла

Модул АД — гр.Бяла изразява положително становище и подкрепя
предложението на ПГ-Бяла за прием на ученици за учебната 2021/2022
година за предложени специалисти в машиностроенето.Фирмата има
нужда
от
машинни
оператори,
стругари,
зъбофрезисти,
фрезисти,пробивчици,шлайфисти.Фирмата предлага добра материална
база за провеждане на професионалното обучение.Предлагаме работни
места на учениците,които успешно са завършили обучението си.
Мотиви:
1. Професионалната гимназия е единственото училище на
територията на Община Бяла, подготвящи кадри в машиностроенето.
2. През последните години фирмата изпитват остър недостиг на
квалифицирани кадри в машиностроенето - машинни оператори на
металорежещи машини.
3. Недостигът на кадри с професия Машинен Оператор в
производствата на машиностроенето е свързан с намирането на кадри със
средно професионално образование.

Гр.Бяла

с уважение,
Изп.директор |
Борис Паскали^у^ w

'ДОДИРЕКТОРА НА
■
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ - ГРАД БЯЛА

Становище
От ЕТ „Игла - Стефана Кючукова" гр. Бяла, обл. Русе

ОТНОСНО: Необходимост от кадри по професии и специалности за
държавен план-прием 2021/2022 година.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
>

,

ЕТ „Игла - Стефана Кючукова" гр. Бяла изразява положително
становище и подкрепя предложението на ПГ-гр. Бяла за прием на ученици
за учебната 2021/2022 година по професия: Оператор в шевното
производство, специалност: Производство на облекло от текстил. Фирмата
има нужда от оператори на шевни машини и гладачи. Според национално
проучване през следващите пет. години в област Русе има очакван
недостиг на такйва специалисти. Фирмата предлага добри условия а
, провеждане на производствена практика. Предлагаме работни места на
учениците, които успешно са завършили обучението си.

Стефана Кю чукова-управител на ЕТ „Игла - Стеф^^Кт^чукова" гр. Бяла
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ДО ДИРЕКТОРА HA
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ - ГРАД БЯЛА
Ул. „П. Волов" №11

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Във връзка с предстоящия държавен лан-прием на ученици след
завършен седми клас за учебната 2021/2022 година, фирма „Сървис Център" ЕООД град Бяла дава следното свое
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СТАНОВИЩЕ
за необходимостта от кадри, които да бъдат подготвяни
в Професионална гимназия - град Бяла
"A'

Изразяваме положително становище за учебната 2021/2022 година
да се извърши прием по професия: Оператор в шевното производство,
' специалност: Производство на облекло от текстил, след завършен седми
клас. Заявяваме готовност да подпомагаме обучението на учениците с
' материали и техника. Потвърждаваме желание да назначаваме на работа
във фирмата ученици, успешно завършили средно образование и
придобили професионална квалификация.
Мотиви:
>
1. Гимназията е единственото училище на територията на Община
Бяла, подготвящи кадри за шевната промишленост.
2. През последните години фирмата изпитват остър недостиг на
. квалифицирани кадри' за шевното производство - оператори на шевни
машини.
3. Недостигът на кадри с професия Оператор в производствата на
облекло е свързан с Намирането на кадри със средно професионално
образование.
4. Имаме планове за разширяване на производството.
В. М иронов-управител на „Сървис - Център" ЕООД град

0

ДО ДИРЕКТОРА НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ - ГРАД БЯ/
Ул. „П. Волов" №11, гр. Бяла, обл. Русе
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УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Фирма „Рикон" ЕООД гр. Бо рово е водеща в производството на
горно дамско и мъжко облекло н з територията на Община Борово. Във
връзка с предстоящия държавен п/ ан-прием на ученици в професионални
гимназии за учебната 2021/2022 год ина, фирмата дава следното

СТАН О ВИ ЩЕ
През последните години се задълбочава проблемът с недостиг на
кадри в бранша. На територията на град Борово няма професионална
гимназия, която да подготвя опер атори в шевното производство. Фирма
„Рикон" ЕООД подкрепя предлож|е нието на Професионална гимназия град Бяла за учебната 2021/2022 фдина да се заяви прием по професия:
Оператор в шевното производство, специалност: Производство на облекло
от текстил. С подготовката на кад ри по предложената професия ще се
осигурят специалисти - опер^ тори със средно образование и
професионална квалификация, 4маме желание и възможност да
подпомагаме обучението на учени^ ите.
/)
Пл. П енчев-„Рищ ±1Е,бО Д гр. Борово

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ'
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ДО ДИРЕКТОРА НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ - ГРАД БЯЛА

Становище
От фирма „Янтра - Стил" АД гр. Бяла, обл. Русе
ОТНОСНО: планиране на държавен план-прием, специалност Оператор в
шевното производство в Професионална гимназия-град Бяла за учебната
2021/2022 година.
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
С настоящето становище фирма Янтра - Стил" АД гр. Бяла изразява
категоричната си подкрепа в Професионална гимназия-град Бяла да се
извърши прием на ученици за учебната 2021/2022 година по професия:
Оператор в шевното производство, специалност: Производство на облекло
от текстил.
Фирмата изработва горно дамско и мъжко облекло. Има недостиг на
кадри със средно образование и професионална квалификация, които да
оперират със съвременни шевни машини и съоръжения. Фирмата има найголяма нужда от оператори на шевни машини. Тази тенденция се
наблюдава през последните години. На територията на общината и
съседните общини
ПГ-Бяла
е единственото училище, което подготвя кадри
»
* *
за шевната промишленост. Планираната от ПГ-Бяла специалност:
Производство на облекло от текстил напълно съответстват на нуждите от
работна ръка.

М. Василева - управител на „Янтра - Стил" АД гр. Бяла, обл. Русе

ПРОФЕСИО::'/':':- п :

Вх.№

■д0

Д а та :

нлзи я

Т&Г _____
/}4 -<Н'/йМс

ГОСПОДИН ПЛАМЕН ВЕЛЕВ
ДИРЕКТОР НА ПОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ГРАД БЯЛА. ОБЛАСТ РУСЕ

Относно: Процедура по изготвяне на предложение за държавен - план прием в
VIII клас за учебната 2021/2022 година.

СТАНОВИЩЕ
От ЕТ ЗАРИ - 95 Илия Илиев село Полско Косово, община Бяла. област Русе

Уважаеми господин Велев .
Във връзка с Вашето запитване Ви информирам за необходимостта от кадри в
хранително-вкусовата промишленост по специалност Производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия „ .
ЕТ ЗАРИ-95 Илия Илиев има фурна в с. 11. Косово за производство на хляб.
хлебни и тестени изделия. Фурната реализира своята продукция успешно на пазара в
Община Бяла и съседните общини.

С уважение!
Управител :

I ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

IГОСПОДИН
t Р ШПЛАМЕН
с ВЕЛЕВ
ДИРЕКТОР НА ПОФЕСИОНАЛНА ЕИМНАЗИЯ
ЕРАД БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

Относно: Процедура по изготвяне на предложение за държавен - план прием в
VIII клас за учебната 2021/2022 година.

СТАНОВИЩЕ
за необходимостта от кадри, които да бъдат подготвени в Професионална гимназия
град Бяла, област Русе

Ерадска потребителна кооперация „ НАРКООП ,, гр. Бяла, общ. Бяла. обл. Русе
дава своето положително становища в Професионална гимназия - гр. Бяла , да се
извърши прием на ученици в VIII клас по специалност .. Производство на хляб, хлебни
и сладкарски изделия
от професия „ Техник-технолог в хранително-вкусовата
промишленост „ за учебната 2021 / 2022 година.
ЕПК НАРКООП град Бяла като производител на хляб, хлебни изделия и закуски
Ви информира за необходимостта от кадри в сферата на хранително-вкусовата
промишленост.

С уважение,
Управител :
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ГОСПОДИН ПЛАМЕН ВЕЛЕВ
ДИРЕКТОР НА ПОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

Относно: Процедура по изготвяне на предложение за държавен - план прием в
VIII клас за учебната 2021/2022 година.

СТАНОВИЩЕ
за необходимостта от кадри, които да бъдат подготвени в Професионална гимназия —
град Бяла, област Русе

ЕТ " Маринела Симитчиева .. с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе дава своето
положително становища в Професионална гимназия - гр. Б яла, да се извърши прием на
ученици в VIII клас по специалност „ Производство на хляб, хлебни и сладкарски
изделия „.от професия „ Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост ., за
учебната 2021 / 2022 година.
ЕТ ’ Маринела Симитчиева ,, има фурна в с. Ценово за производство на хляб,
хлебни изделия и закуски, които реализира успешно на пазара в Община Ценово и в
съседните общини.

С уважение!
Управител :
Г
/ Маринела Симитчиева /
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ДО ГОСПОДИН ПЛАМЕН ВЕЛЕВ
ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕИМНАЗИЯ
ЕРАД БЯЛА

Относно : процедура по изготвяне на предложение за държавен-план прием за
учебната 2021/2022 година.

СТАНОВИЩЕ
ОТ ЗП МИЛЕН ЛАЗАРОВ ЕРАД БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

Уважаеми господин Велев,
Във връзка с Вашето запитване Ви информирам за необходимостта от кадри в
сферата на растениевъдството по специалност „ Трайни насаждения“ от
професия „Техник-растениевъд“ .
ЗП Милен Лазаров обработва собствен лозов масив в землището на град Бяла.

С уважение.
Управител :
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ГОСПОДИН ПЛАМЕН ВЕЛЕВ
ДИРЕКТОР НА ПОФЕСИОНАЛНА ЕИМНАЗИЯ
ЕРАД БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

Относно: Процедура по изготвяне на предложение за държавен - план прием в
VIII клас за учебната 2021/2022 година.
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Овощен разсадник ЗП Любен Ангелов е. Д. Студена, общ. Ценово, обл Русе дава
своето положително становища в Професионална гимназия - гр. Бяла да ес извърши
нрнем „а ученици за учебната 2021 / 2022 година но специалност „Трайни насаждения

С уважение,
Управител :
/ Любен

Т п P n rh ГП 11иН А П Н Л ГИМНАЗИЯ-
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ГОСПОДИН ПЛАМЕН ВЕЛЕВ
ДИРЕКТОР НА ПОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

Относно: Процедура по изготвяне на предложение за държавен - план прием в
VIII клас за учебната 2021/2022 година.

С Т А Н О В И Щ Е
за необходимостта от кадри, които да бъдат подготвени в Професионална гимназия град Бяла, област Русе

ЗП Станислав Шишманов гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе дава своето положително
становища в Професионална гимназия - гр. Бяла , да се извърши прием на ученици по
специалност „ Трайни насаждения „ от професия „ Техник-растениевъд ,, за учебната
2021 / 2022 година.

С уважение,
Управител :
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