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Уважаема Госпожо Георгиева,
Уважаема Госпожо Гьркова,

Мебелна компания „ИРИМ“ ООД - фад Русе е една от водещите фирми в региона и страната с предмет на 
дейност производство и продажба на мебели.

Бивши възпитаница на ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура - Русе от години са наши дизайнери,
_ мебелисти, тапицери, консултанти продажби. Настоящи ученици, обучаващи се в дуална форма на обучение, 

работят в МК „ИРИМ" ООД.

Във връзка с утвърждаване на Държавен план - прием 2021/2022 г. в ПГДВА „Йосиф Вондрак” гр. Русе 
подкрепяме предложените за обучение в гимназията професии / специалности, както следва:

1 Професия „Дизайнер“, специалност „Интерииуеп дизайн“:' '

Една паралелка, дневна форма на обучение с разширено изучаване на чужд език - английски 

и придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Обучението по специалността гарантира, специализирана подготовка в областта на художественото 
проектиране, жилищния и обществен интериор, както и разрешаване на практически казуси.

2. Професия „Техник-технолог в дървообработването" специалност „Мебелно производство“ - паралелка « 
очакван недостиг на кадри на пазара на труда:

Една паралелка, дуална форма на обучение (обучение чрез работа) и придобиване на трета степен на
професионална квалификация.

Универсална специалност с широк обхват на знания и умения в областта на производството на мебели. 
Интериорното пространство се организира чрез проектиране и конструиране на мебели, което задоволява 
изискания вкус на съвременния потребител.

Гимназията е единственото професионално училище в област Русе, подготвящо кадри за мебелната
промишленост и ние категорично подкрепяме Държавен план- прием 2021/2022 г.

С уважение:

Николай Иванов 

Управител на „ИРИМ“ ООД V- . *Р P Y C fc
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Уважаема Госпожо Георгиева.
Уважаема Госпожо Гьркова,

Мебелна компания „ Солвент “ ЕООД- град Русе, е една от водещите фирми в 

региона и страната с предмет на дейност производство и продажба ла мебели. 

Възпитаниците на ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура-Русе днес са 

наши дизайнери, мебелисти, тапицери, консултанти продажби.

Във връзка с утвърждаване на Държавен план- прием 2021/2022г. в ПГДВА 

,.Йосиф Вондрак” гр. Русе подкрепяме предложените за обучение е гимназията 

професии/специалности, както следва:

1. професия «Дизаинер», специалност «Интериорен оизайн»- 

I паралелка: дневна форма на обучение:

с разширено изучаване на чужд език-английски език; 

придобиване на трета степен на професионална квалификация;

2. професия „ Техник-технолог в дървообработването ’ специалност Мебелно 

производство ’’ -  паралелка с очакван недостиг на кадри на пазара на труда -

1 паралелка;

дуална форма на обучение (обучение чрез работа):

придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Считаме, че чрез дуалното обучение учениците ще получат модерна и 

съвременна подготовка, която ще им осигури бърза адаптация към работния процес в 

мебелна компания „ Солвент“ ЕООД- град Русе.

Брой ученици дуално обучение специалност „Мебелно производство" 2021/2022г. -  

6 (шест) ученици, за които мебелната фирма изразява готовност да осигури работни 

места.



Гимназията е единственото професионално училище в област Русе, подготвящо 

кадри за мебелната промишленост и е задължително да подкрепим Държавен план- 

прием 2021/2022?.

С уважение,

Пламен Кръстев

Управител на „ Солвент “ ЕООД

- *? • й-
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Началник на РУО, град Русе

Копие до:
Г-жа Мариана Гъркова 
Директор на
ПГДВА „Йосиф Вондрак“, град Русе
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Уважаема Госпожо Георгиева,
Уважаема Госпожо Гьркова,

Във връзка с утвърждаване на Държавен план- прием 2021/2022г. в ПГДВА 

„Йосиф Вондрак” гр. Русе подкрепяме предложената за обучение в гимназията 

професия/специалност, както следва:

215070 професия „Художник-приложни изкуства",

2150705 специалност „ Иконопис ” — защитена от държавата специалност от 

професлщ vupfmama 1/2022година- 1 паралелка:

дневна форма, срок на обучение -  5 години;

придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Професията се предлага за обучение за първа година в Гимназията.

Липсата на добре подготвени и обучени кадри за специалността, поставяща 

професията в списъка на защитените от държавата специалности, е мотив за 

предлагането й за обучение в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ през учебната 2021/2022 

година.

С уважение,
/ /

Николай Кол&в:
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7000 Русе, пл. "Света Троица" 9, тел.: 082 820 956 
rusenska-mitropolia.bg, rusenska_mitropolia@abv.bg

ДО *
Д-Р РОСИЦА ГЕОРГИЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО -  РУСЕ

ОТНОСНО: Утвърждаване държавен прием 2021/2022 г. за ПГДВА 
,Йосиф Вондрак" -  гр. Русе за специалност 2150705 „Иконопис"

Уважаема д-р Георгиева,

С настоящото желаем да изразим подкрепата си за 
утвърждаването държавния прием през 2021/2022 г. на ПГДВА „Йосиф 
DOU/,p3.," _ ф  руСе за с п е ц и а ; . 2150705 „Иконопис" - -юи^тена от 
държавата специалност. Считаме, че обучението на специалисти по 
специалността е много необходимо за нуждите на Русенска епархия и 
региона. ' . ' t :

В Североизточна България има голяма липса на подготвени! 
иконописци, които да изографисват храмовете и задоволяват нужните на | 
обществото и Църквата от икони в установения каноничен стил. След 
завършване на обучението си учениците могат да продължат 
доусъвършенстването си в специалността „Църковни изкуства" на 
Великотърновския университет. В тази връзка реализацията на обучаемите 
ще е с добри възможности.

Въз основа на горепосочените факти препоръчваме
утвърждаването на държавния прием по горепосочената специалност.

+ РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ
/НАУМ/

mailto:rusenska_mitropolia@abv.bg


"Дунавска задруга 
на народните художествени занаяти"
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До:
Д-р Росица Георгиева 
Началник на РУО, град Русе

Копие до:
Г-жа Мариана Гъркова 
Директор на
ПГДВА „ Йосиф Вондрак град Русе

Уважаема Госпожо Георгиева, 
Уважаема Госпожо Гъркова,

Във връзка с утвърждаване на Държавен план- прием 2021/2022г. в ПГДВА „ Йосиф 

Вондрак” гр. Русе подкрепяме предложената за обучение в гимназията 

професия/специалност, както следва:

215070 професия „Художник-приложни изкуства

2150701 специалност „Художествена дърворезба” -  защитена от държавата специалност

от професии за учебната 2021/2022година - 0 , 5  паралелка;

дневна форма, срок на обучение -  5 години;

придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Професията се предлага за обучение за първа година в Гимназията, но 

специалността „Дърворезбарство “ е традиционна за училището, което разполага с много 

добре обзаведен и оборудван дърворезбарски отдел.

Русе, п.к. 7012, ул. Витоша 18 Bulgaria, Ruse, 18, V itosha str.
тел. председател: 0888 442 488 tel.: +359888 442 448
e-mail: zadruga.ruse@ abv.bg e-mail: zadruga.ruse@ abv.bg
w ww.dunavskazadiT iga.tk w w  w. d u n a vs kaza d r u ga .tk

mailto:zadruga.ruse@abv.bg
mailto:zadruga.ruse@abv.bg
http://www.dunavskazadiTiga.tk


Липсата на добре подготвени и обучени кадри за специалността, поставяща 

професията в списъка на защитените от държавата специалности, е мотив за 

предлагането й за обучение в ПГДВА „ Йосиф Вондрак “ през учебната 2021/2022 

година.

"Дунавска задруга на народните художествени занаяти" и ПГДВА „ Йосиф 

Вондрак “ имат дългогодишно сътрудничество, което ще се развие и чрез подкрепата, 

която даваме на училището за разкриване на нова специалност „Художествена 

дърворезба
\•А

С уважение:

Т. Кол

Дунавска задруга uti'kapqdniifne художествени занаяти


