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РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО- 
ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

ДО
ГОСПОЖА РОСИЦА ГЕОРГИЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО -  РУСЕ Изх. № 002/06.01.2021г.

КОПИЕ ДО:
ГОСПОЖА МРГАРИТА
ЯНАКИЕВА-ЙОРДНОВА
ДИРЕКТОР
НА АЕГ Т Е О  МИЛЕВ" - РУСЕ

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 Английска езикова гимназия „Гео Милев“, гр. Русе за осъществяване 
на държавен прием през учебната 2021/2022 година по следната професия и 
специалност:

Професия 213050 Компютърен аниматор 
Специалност 2130501 Компютърна анимация -  1 паралелка (26 ученици) 
Професионално направление 213 Аудиовизуални изкуства 
и техники :производство на медийни продукти

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

БНТ РУСЕ

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА,

Във връзка с предложението на Английска езикова гимназия „Гео Милев“-Русе,бих искал 
да заявя подкрепата на Регионалния телевизионен център към БНТ за осъществяване на 
държавен плам-прием през учебната 2021/2022 година по следната професия и 
специалност:

Професия 213050 Компютърен аниматор 
Специалност 2130501 Компютърна анимация -  1 паралелка (26 ученици) 
Професионално направление 213 Аудиовизуални изкуства и техники: 
производство на медийни продукти

В динамично развиващия се XXI век, необходимостта от специалисти в областта на 
аудиовизулантите изкуства нараства.Затова,считам че обучението по тази професия ще 
допринесе за осигуряването на нашия регион с кадри, които могат да се реализират 
успешно в различни медии
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ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЯНАКИЕВА-ЙОРДАНОВА 
ДИРЕКТОР НА АЕГ „ГЕО МИЛЕВ"
РУСЕ

Относно: Становище за подкрепа

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЯНАКИЕВА,

Разбрахме за желанието на Английската езикова гимназия в Русе да развива креативните 
способности на своите ученици в областта на компютърната анимация. Градът ни 
многократно е бил пример за нововъведения, а девизът на Английската гимназия „Винаги 
с първите" показва, че е дошло времето да дадем възможност на децата да се докоснат 
до бъдещето.

Арена Медиа е частна медиа, базирана в Русе. Екип от професионалисти в медийната 
област развива независима журналистика в полето на всекидневната информация, с 
акценти в посоките гражданско участие, активизъм на млади хора, култура, наследство, 
медии. Защитаваме правата и насърчаваме участието на локалните общности в процесите 
на вземане на информирани решения. Разчитаме на културата като ресурс за местно 
развитие.

Като продукционна компания Арена Медиа предлага цялостна система аудиовизуални 
дигитални услуги. Повече от 15 години градим безупречна репутация в продукцията на 
дигитално съдържание в България.

http://WWW.ARENAMEDIA.NET
http://www.arenamedia.net


Като компания, която се занимава със създаването на аудиовизуални продукти в Русе, 
знаем колко е трудно да се намерят специалисти, които освен да имат желание да творят, 
имат и необходимата професионална подготовка. Високо оценяваме стремежа на 
ръководството Гимназията да отговори на интереса на младите хора, да поддържа 
високото ниво на обучение и да не изостава от актуалните тенденции.

Запознахме се с утвърдения от Министерството на образованието типов учебен план за 
професионално образование по специалност „Компютърна анимация" с придобиване на 
трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на английски език 
и смятаме, че заложените предмети и хорариумът за тях е едно добро начало. Вярваме, 
че поставените основи ще дадат възможност за надграждане на уменията и развитие на 
професионалната компетентност на завършилите я младежи.

Бихме се радвали, ако можем да подкрепим това начинание в два основни аспекта: като 
лектори в процеса на специфичната професионална подготовка, свързана с тематика 
аудиовизия, фото и видео, кино, операторско майсторство; като ментори в процеса на 
професионалната практика, свързана с достъпа до професионално студио за дигитална 
продукция и постпродукция.

Стези аргументи категорично подкрепяме разкриването на паралелка в специалността 
„Компютърна анимация" в АЕГ„Гео Милев" в Русе в професионалното направление 
„Аудиовизуални изкуства и техники: производство на медийни продукти" като част от 
държавния план-прием за учебната 2021/ 2022 година.

Русе, 11.01.2021

С уважение,

Димитър ЛИПОВАНСКИ 

Директор на Арена Медиа



АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШ КИТЕ РЕСУРСИ
7000 Русе, България Тел.: +359 82 834108
44 ул.”Николаевска” Фак.: +359 82 821472

hrda@fc.ruse.net

Изх. 01/ 13.01.2021 г.

До:
г-жо Маргарита Янакиева
Директор
АЕГ “Гео Милев”

$

Уважаема г-жо Янакиева.

Сдружение „Агенция за Развитие на Човешките Ресурси“ , изразява своята подкрепа за 
вашата инициатива за разкриване на нова специалност „Компютърна анимация".

Като организация която работи в тази област и има изграден обучителен център за Зд и 
компютърна анимация в гр. Русе, изразяваме своята позиция, че предложения типов учебен 
план на бъдещата специалност „Компютърна анимация" е адекватен към нуждите на пазара 
на труда. Тази специалност, ще помогне за развитието на гр. Русе, чрез обучението на силно 
търсещи се от пазара на труда специалисти.

С уважение:
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