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ОСНОВАНА 1890

РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО- 
ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

ДО
ГОСПОЖА РОСИЦА ГЕОРГИЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО -  РУСЕ

КОПИЕ ДО:
ГОСПОЖА АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА, 
ДИРЕКТОР
НА ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" -  РУСЕ

С Т А Н О В И Щ Е
от

Русенска Търговско-Индустриална Камара

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и предвидената 
в него необходимост професионалните гимназии да получават подкрепа от бизнес 
представени организации, които да дават становища, относно необходимостта от кадри 
за дадена специалност и професия и, отчитайки непрекъснатата остра нужда от кадри 
със специална подготовка и определена техническа квалификация, подкрепяме 
предложението на ПГИУ „Елиас Канети“, гр. Русе за осъществяване на държавен прием 
през учебната 2021/2022 година по следните професии и специалности:

Изх. Ха 003/07.01.2021г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

"ЕЛИАС К А Н Е Т И "

1. Професионално направление: 345 Администрация и управление; Професия: 
345120 Икономист; Специалност: 3451204 Икономика и мениджмънт с 
интензивно изучаване на английски език в VIII клас. Общ брой ученици: 26, 
една паралелка в дневна форма на обучение и срок на обучение: 5 години.

2. Професионално направление: 345 Администрация и управление; Професия: 
345120 Икономист; Специалност: 3451202 Търговия с интензивно изучаване 
на английски език в VIII клас. Общ брой ученици: 26, една паралелка в 
дуална форма на обучение (обучение чрез работа) и срок на обучение: 5 
години.

3. Професионално направление: 344 Счетоводство и данъчно облагане; 
Професия: 344030 Оперативен счетоводител; Специалност: 3440301
Оперативно счетоводство с разширено изучаване на английски език. Общ 
брой ученици: 26, една паралелка в дневна форма на обучение и срок на 
обучение: 5 години.

4. Професионално направление: 482 Приложна информатика; Професия код 
482040 „Организатор Интернет приложения“; Специалност код 4820401 
„Електронна търговия“ с разширено изучаване на английски език. Общ брой 
ученици: 26, една паралелка в дневна форма на обучение и срок на обучение: 
5 години.

Русе 7000, Бул. „Цар Фердинанд" ЗА 
Тел: 082/825875, ’Я Г '
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ОСНОВАНА 1890

Проблемът с кадрите е съществен при стартирането и растежа на всяка малка и 
средна фирма. Считаме, че обучението по тази професии ще осигури за нашия регион 
специалисти с нужната квалификация и завършилите я ученици успешно щ е се 
реализират на пазара на труда.

Изпълнителен Директор,

Русе 7000, ул. „Цар Фердинанд“ №>3 А;
Т: 082/825875: ф: 082/825873; Е: info@rcci.bg 
www.rcci.bg
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Svilen Maximov <maximov@networx.bg>
10 декември 2020 r. 12:41
pgiu-ruse@jusoft.net; emine@networx-bg.com; 'Gergana Angelova' 
FW: Писмо от ПГ no икономика и управление „Елиас Канети" -  Русе 
ПИСМО HETyOPKC.pdf

Здравейте,

С настоящото заявявам нашият интерес да помогнем и да осигурим работни места на 2 човека за „Бизнес 
администрация" 1 човек „Материални активи", 2 човека „Технически дейности".

Копие до отдел ТРЗ за завеждане в деловодството.

Поздрави,
ннж.Свилен Максимов,

O httDs://www.facebook.com/NetworxBG/ 

®  https://chats.viber.com/networx/bg

mailto:maximov@networx.bg
mailto:pgiu-ruse@jusoft.net
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http://www.facebook.com/NetworxBG/
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До Директора 

на ПГИУ „Елиас Канети” 

гр. Русе

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

"ЕЛИАС КАНЕТИ"

ш М И . .  L . S . / M . .  V & I .X .

З А Я В Л Е Н И Е

От

„НАРМ ЕКС” ЕООД гр. Русе

ОТНОСНО: ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. И УЧАСТИЕ В 
ПАРТНЬОРСТВО В ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА /ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ/

Уважаема госпожо Георгиева,

В резултат на убедеността ни, че дулната форма на образование една от най- 
добрите системи за придобиване на професионални умения от учениците, и отличен 
начин за изграждане на професионални навици и умения на бъдещите работници и 
служители, бихме искали да заявим пред Вас желанието си за сътрудничество през 
учебната 2021/2022 г. по дуална система на обучение.

Имаме желание и възможност да предложим обучение и реална работна среда на 
2 /двама/ ученика от ПГИУ „Елиас Канети” гр. Русе, които ще се обучават по дуална 
система по професия „Икономист”, специалност „Търговия”. Основна дейност на 
фирмата е Търговия на едро и дребно със строителни материали.

Ще съдействаме при изготвянето и адаптирането на учебните планове и 
програми, както и ще осигурим необходимите условия за качествено обучение в реална 
работна среда на учениците от дуална форма на обучение.

С уважение:

/Кезбан Алиева / -  Управител на „Нармекс” ЕООД



До Директора 
на ПГИУ „Елис Канети" 
гр. Русе

Дата: 17.11.2020 г.

З А Я В Л Е Н И Е
от

фирма МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. И УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСТВО 
В ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ)

Уважаема госпожо Георгиева,

В резултат на острия недостиг на квалифицирани кадри в България в сектора, а който оперираме 
и на желанието ни да допринесем в Партньорство с ПГИУ .Елис Канети", гр. Русе аа повишаване 
качеството на българското образование, бихме искали да заявим пред Вас желанието си за 
сътрудничество преа учебна 2021/2022 г. по дуална система на обучение.

Имаме желанието и възможността да предложим обучение в реална работна среда на 6 (пет) 
ученика от ПГИУ .Елис Канети*, гр. Руое, които ще се обучават по дуалната система по професия 
.Икономист*, специалност .Търговия'.

Ще съдействаме при изготвянето и адаптирането на учебните планове и програми и при 
провеждането на богата по съдържание и форма информационна дейност, както и ще осигурим 
необходимите условия за качествено обучение а реална работна среда по дуална форма.

  С М Л *  20&Г,

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

“Е Л И А С К А Н Е Т И *

С уважение,

/Иваичо Димитров -  Управител на Mi



До Директора 
на ПГИУ „Елис Канети“ 
гр. Русе

Дата:23.11.2020г.

З А Я В Л Е Н И Е
от

фирма Лидл България ЕООД енд КО.КД

ВЪ В ВРЪЗКА С ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. И УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСТВО 
В ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ)

Уважаема госпожо Георгиева,

В резултат на острия недостиг на квалифицирани кадри в България в сектора, в който оперираме и 
на желанието ни да допринесем в партньорство с ПГИУ .Елис Канети“, гр. Русе за повишаване 
качеството на българското образование, бихме искали да заявим пред Вас желанието си за 
сътрудничество през учебна 2021/2022 г. по дуална система на обучение.

Имаме желанието и възможността да предложим обучение в реална работна среда на 3 (три) 
ученика от ПГИУ „Елис Канети“, гр. Русе, които ще се обучават по дуалната система по професия 
„Икономист", специалност „Търговия“.

Ще съдействаме при изготвянето и адаптирането на учебните планове и програми и при 
провеждането на богата по съдържание и форма информационна дейност, както и ще осигурим 
необходимите условия за качествено обучение в реална работна среда по дуална форма.

С уважение,

/Катерина Шопова - Прокурист/



До Директора

на ПГИУ „Елиас Канети”

гр. Русе

З А Я В Л Е Н И Е

От

КОНСУЛТ 2007 ЕООД гр. Русе

ОТНОСНО: ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. И УЧАСТИЕ-В 
ПАРТНЬОРСТВО В ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА /ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ/

Уважаема госпожо Георгиева,

В резултат на убедеността ни5 че дулната форма на образование една от най- 
добрите системи за придобиване на професионални умения от учениците, и отличен 
начин за изграждане на професионални навици и умения на бъдещите работници и 
служители, бихме искали да заявим пред Вас желанието си за сътрудничество през 
учебната 2021/2022 г. по дуална система на обучение.

Имаме желание и възможност да предложим обучение и реална работна среда на 
2 /двама/ ученика от ПГИУ „Елиас Канети” гр. Русе, които ще се обучават по дуална 
система по професия „Икономист”, специалност „Търговия”.

Ще съдействаме при изготвянето и адаптирането на учебните планове и 
програми, както и ще осигурим необходимите условия за качествено обучение в реална 
работна среда на учениците от дуална форма на обучение.

С уважение:

/Ферихан Ахмедова -  Управотеггйа „Консулт 2007” ЕООД



-----------------------------------------
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
"ЕЛИАС КАНЕТ1Г

в  сЖ г

До Директора

на ПГИУ „Елиас Канети”

гр. Русе

З А Я В Л Е Н И Е

От

„КОЙТЕ-М” ЕООД гр. Русе

ОТНОСНО: ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. И УЧАСТИЕ В 
ПАРТНЬОРСТВО В ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА /ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ/

Уважаема госпожо Георгиева,

В резултат на убедеността ни, че дулната форма на образование една от най- 
добрите системи за придобиване на професионални умения от учениците, и отличен 
начин за изграждане на професионални навици и умения на бъдещите работници и 
служители, бихме искали да заявим пред Вас желанието си за сътрудничество през 
учебната 2021/2022 г. по дуална система на обучение.

Имаме желание и възможност да предложим обучение и реална работна среда на 
2 /двама/ ученика от ПГИУ „Елиас Канети” гр. Русе, които ще се обучават по дуална 
система по професия „Икономист”, специалност „Търговия”. Основна дейност на 
фирмата е Търговия на едро с напитки.

Ще съдействаме при изготвянето и адаптирането на учебните планове и 
програми, както и ще осигурим необходимите условия за качествено обучение в реална 
работна среда на учениците от дуална форма на обучение.

С уважение:

/Мете Османов -  Управител на „Койте-М” ЕООД



До Директора 
на ПГИУ „Елис Канвти“ 
гр. Русе

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
Г)0 ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

" Е Л И А С  К А Н Е Т И "

...I...
Дата: 25.11.2020 г.

З А Я В Л Е Н И Е
от

фйрма Кауфланд България ЕООД анд Ко КД

В Ъ 6 ВРЪЗКА С ЛЛАН41РИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. И  УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСТВО

на)юланиет6 нй да допринесем а партньорство о ПГИУ ;Елис Канети*, гр. Русе м  повишввенв 
качйстоПочнй обцам^ание, бихме искали д8 заявим «ред Вас желанието сй га
сътрудничес*в6 fp b i yWd©#l 2021/2022 г по дуална система на обучение.

Имаме жап^виего и възможността да предложим обучение а реална работна среда «е д%ама 
ученика от ПГИУ ;Еяио И&нртн', ,(£. Руое, които ще се обучават подуалмата система по професия 
.И№НвМИ(Я*,̂ Р0М1^Нв16Г»ТЬр1^ИИ*

Щв съдвйст^аща при изготвянвто и адаптирането на учебните планове й програми и при 
провеждането Ш  154№та по <гу|ц»«зние и форма информационна дейност, както и щ б осигурим 
не9б)^иМИ№^ОлЬ№я 8д:к#<адтаано обучение в реална работнаср«Дапо дуална форма.

В ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ)

Уважаема rocnoto Георгиева,
I

В рез^/шгг острия недостиг на кМлйфицирани кадри в България в сектора, зкойтооперираме и



ПРОСОлСИОНЛЛ. !A IViMHA 
10 ИКОНОМИКА И У:'РД:;'ЛНПИ!'

■ЕЛИАС K A ; I E T И *
До Директора 
на ПГИУ „Елис Канети“ 
гр. Русе

Изх.№

по ико; *с

DEICHM ANN

Дата: 27.11.2020г.

З А Я В Л Е Н И Е
от

фирма “Дайхман търговия с обувки“ ЕООД

ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. И УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСТВО 
В ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ)

Уважаема госпожо Георгиева,

В резултат на острия недостиг на квалифицирани кадри в България в сектора, в който оперираме и 
на желанието ни да допринесем в партньорство с ПГИУ „Елис Канети“, гр. Русе за повишаване 
качеството на българското образование, бихме искали да заявим пред Вас желанието сй за 
сътрудничество през учебна 2021/2022 г. по дуална система на обучение.

Имаме желанието и възможността да предложим обучение в реална работна среда на 1 ученик от 
ПГИУ „Епис Канети", гр. Русе, които ще се обучават по дуалната система по професия „Икономист", 
специалност „Търговия“.

Ще съдействаме при изготвянето и адаптирането на учебните планове и програми и при 
провеждането на богата по съдържание и форма информационна дейност, както и ще осигурим 
необходимите условия за качествено обучение в реална работна среда по дуална форма.

/


