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КОНФЕДЕРАЦИЯ 

НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ 

И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ 

В БЪЛГАРИЯ

СУ "Васил Лезски" СПП 
гр Ветово /
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ДО
Д-Р РОСИЦА ГЕОРГИЕВА  
НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО  
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
РУСЕ

КОПИЕ:

Стефка Тончева
Директор на СУ"Васил Левски“ с ПП 
гр. Ветово

УВАЖ АЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Във връзка с процедурите по изработване на предложение за Държавен план- 
прием на ученици за професионално обучение през учебната 2021/2022 година. КРИБ 
РУСЕ -  гр. Русе дава следното свое

СТАНОВИЩЕ

Във връзка с планирането на държавния план-прием през учебната 2021-2022 г. 
в Средно училище ..Васил Левски“ с професионални паралелки моля за становище 
относно необходимостга от кадри за следните специалности :
- специалност 5220204 „ Електрообзавеждане на производството“ по професия 522020 
..Електромонтьор", професионално направление 522 „Електротехника и енергетика", 
втора степен на професионална квалификация. 5-годишен срок на обучение; вид на 
паралелката: професионална, дуална система на обучение ; прием: завършено основно 
образование - VII клас; брой ученици: 26.
-специалност 5440102 ..Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии" по 
професия 544010 ..Минен техник", професионално направление 544 ..Минно дело, 
проучване и добив на полезни изкопаеми” , трета степен на професионална 
квалификация. 5-годишен срок на обучение; вид на паралелката: професионална,



дуална система на обучение; прием: завършено основно образование - VII клас; брой 
ученици: 26.

От тези специалности има необходимост на пазара. Подготвените специалисти 
са малко. Поради това даваме положителното си становище за започване на 
професионално образование и обучение по горепосочените направления във Вашето 
средно училище.

Председател на УС на КРИБ РУСЕ 
Милка Трифонова
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До
НАЧАЛНИКА НА РУО - РУСЕ 
ЧРЕЗ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ 
ГР. ВЕТОВО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

Със сигурност знаете, че от учебната 2016/2017 г. „Каолин" ЕАД заедно със СУ 
„Васил Левски" с професионални паралелки - гр. Ветово стартира съвместен проект: 
Дуално обучение в специалност 5440203 „Обогатяване на полезни изкопаеми", по 
професия 544020 „Оператор в минната промишленост", към професионално 
направление 544 „Добив и обогатяване на полезни изкопаеми", с 13 ученици, с прием 
след завършен осми клас. Техният курс на обучение и успешно дипломиране завърши 
през 2020 г.

От учебната 2017/2018 г. „Каолин" ЕАД отново заедно със СУ „Васил Левски" с 
професионални паралелки - гр. Ветово стартира Дуално обучение с две специалности в 
една паралелка, а именно:

1. специалност 5240601 „Технология на неорганичните вещества" по 
професия 524060 „Химик оператор", професионално направление 524 „Химични 
продукти и технологии", Втора степен на професионална квалификация, 5-годишен 
срок на обучение; Вид на паралелката: професионална, дуална форма на обучение; 
Прием: завършено основно образование - VII клас; Форма на обучение: дуална; Брой 
ученици: 13.

2. специалност 5440203 „Обогатяване на полезни изкопаеми" по професия 
544020 „Оператор в минната промишленост", професионално направление 544 „Добив и 
обогатяване на полезни изкопаеми", Втора степен на професионална квалификация, 5- 
годишен срок на обучение; Вид на паралелката: професионална, дуална форма на 
обучение; Прием: завършено основно образование - VII клас, форма на обучение: дуална 
дневна; Брой ученици:13.

От учебната 2018/2019 г „Каолин" ЕАД отново заедно със СУ „Васил Левски" с 
професионални паралелки - гр. Ветово подкрепихме още една паралелка по дуална 
форма на обучение от 26 ученици в специалност - 5220204 „Електрообзавеждане на 
производството" по професия 522020 „Електромонтьор", професионално направление 
522 „Електротехника и енергетика", Втора степен на професионална квалификация, 
Дуална система на обучение, 5-годишен срок на обучение; Вид на паралелката: 
професионална, дуална система на обучение /обучение чрез работа/.Начин на прием: 
завършено основно образование - VII клас. Форма на обучение: дуална система на 
обучение /обучение чрез работа/. Брой ученици:26.

От учебната 2019/2020 г „Каолин" ЕАД отново заедно със СУ „Васил Левски" с 
професионални паралелки - гр. Ветово дадохме подкрепата си за две паралелки за 
Дуално обучение:

1. специалност 5220204 „Електрообзавеждане на производството" по 
професия 522020 „Електромонтьор", професионално направление 522 „Електротехника 
и енергетика", Втора степен на професионална квалификация, Дуална система на
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обучение, 5-годишен срок на обучение; Вид на паралелката: професионална, дуална 
система на обучение /обучение чрез работа/.Начин на прием: завършено основно 
образование - VII клас. Форма на обучение: дуална система на обучение /обучение чрез 
работа/, 16 ученици;

2. специалност 5240601 „Технология на неорганичните вещества" по 
професия 524060 „Химик оператор", професионално направление 524 „Химични 
продукти и технологии", Втора степен на професионална квалификация, 5-годишен 
срок на обучение; Вид на паралелката: професионална, дуална форма на обучение; 
Прием: завършено основно образование - VII клас; Форма на обучение: дуална; Брой 
ученици: 14.

За учебната 2020/2021 г. „Каолин" ЕАД за поредна година заедно със СУ „Васил 
Левски" с професионални паралелки - гр. Ветово декларира съвместно сътрудничество 
за дуално обучение в една паралелки по специалността:

1. специалност 5220204 „ Електрообзавеждане на производството" по 
професия 522020 „Електромонтьор", професионално направление 522 „Електротехника 
и енергетика". Втора степен на професионална квалификация, Дуална система на 
обучение, 5-годишен срок на обучение; Вид на паралелката: професионална, дуална 
система на обучение /обучение чрез работа/.Начин на прием: завършено основно 
образование - VII клас. Форма на обучение: дуална система на обучение /обучение чрез 
работа/. Брой ученици: 26.

С настоящото писмо изразяваме своето желание и в бъдеще да продължим да 
подпомагаме и да работим съвместно със СУ „Васил Левски" с професионални паралелки 
- гр. Ветово. Намерението ни за учебната 2021/2022 г. е за съвместно Дуално обучение 
в две паралелки по специалностите:

1. специалност 5220204 „ Електрообзавеждане на производството" по професия 522020 
„Електромонтьор", професионално направление 522 „Електротехника и енергетика". Втора 
степен на професионална квалификация, Дуална система на обучение, 5-годишен срок на 
обучение; Вид на паралелката: професионална, дуална система на обучение /обучение чрез 
работа/.Начин на прием: завършено основно образование - V II клас. Форма на обучение: 
дуална система на обучение /обучение чрез работа/. Брой ученици: 26.

2. специалност 5440102 „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“  по 
професия 544010 „Минен техник", професионално направление 544 „Минно дело, проучване 
и добив на полезни изкопаеми", Трета степен на професионална квалификация, 5-годишен 
срок на обучение; Вид на паралелката: професионална, дуална форма на обучение; Прием: 
завършено основно образование - VII клас, форма на обучение: дуална дневна; Брой 
ученици :26

Надяваме се приемът за 2021/2022 г. на такива паралелки след завършен седми клас да 
бъде одобрен

С уважение,
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