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До: Надежда Русева 
Директор на ПГ по електротехника и 
електроника „Апостол Арнаудов“ 
гр Русс
ул. „Потсдам“ № 3 

H3XK-EDN-8253/16.12.2020 г

Становище за необходимост от подготвени кадри по професии / специалности в ПГ по 
електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе през учебната 2021/2022 г.

Уважаема госпожо Русева,

В подкрепа на предстоящия план -  прием на ПГ по електротехника и електроника 
„Апостол Арнаудов“ гр. Русе и във връзка с осигуряване на производствената си дейност с 
квалифицирани кадри Електроразпределение Север АД заявява необходимостта си от 
подготвени специалисти по следните професии и специалности:

• Професия „Електротехник“ (код по СППОО 522010) - специалност -  Електрически 
инсталации -  най-малко 2 паралелки;

Като социално отговорна компания, фокусирана в предоставяне на качествена услуга на 
нашите клиенти, ние активно търсим облени специалисти в електроинженерната област. 
Приемът и обучението на ученици в посочените специалности ще даде добра 
образователна основа на бъдещите инженери в региона на гр. Русе, които след това биха 
могли да намерят успешна реализация в Гру пата ЕНЕРГО-ПРО.

Моля, приемете настоящото писмо и като потвърждение за продължаващо дългосрочно 
сътрудничество, в което ЕНЕРГО-ПРО ще продължи да бъде Ваш партньор по отношение 
на учебни и производствени практики, специализирани събития с електроинженерна 
насоченост, стажове, кариерни и друг тип възможности за учениците

С уважение,

Атанас Колев, Румен Лалев,
Председател на УС на Член на УС на
Електроразпределение Север АД Електроразпределение Север АД
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Д-Р РОСИЦА ГЕОРГИЕВА 
НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
РУСЕ

КОПИЕ:
ДО ДИРЕКТОРА НА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 
„АПОСТОЛ АРНАУДОВ“
РУСЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Във връзка с процедурите по изработване на предложение за Държавен план- 
прием на ученици за професионално обучение през учебната 2021/2022 година, 
ФИРМА „ПРОММОНТ“ ЕООД -  гр. Русе дава следното свое

СТАНОВИЩЕ
за необходимостта от кадри, които да бъдат подготвяни 

в Професионална гимназия по електротехника и 
електроника „Апостол Арнаудов“ - Русе

Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г за организацията на 
дейностите в училищното образование при предлагането на държавния план-прием на 
ученици, в качеството си на местен работодател ПРОММОНТ ЕООД - Русе дава своето 
положително становище в Професионалната гимназия по електротехника и 
електроника „Апостол Арнаудов“ -  Русе да се извърши прием на ученици за учебната 
2021/2022 година по професията:

- 522010 Електротехник



специалност 5220109 -  Електрически инсталации

Становището ни е водено от следните мотиви:
1. Фирма „ПРОММОНТ“ ЕООД адмирира непрекъснатите усилия на 

Министерството на образованието и науката за насърчаване обучението, свързано със 
СТЕМ професиите, между които са професиите и специалностите, изучавани в ПГЕЕ 
„Апостол Арнаудов“.

2. Като местен работодател отчитаме нарастващия брой на търсените 
специлисти в областта на електротехниката и енергетиката (52%).

3. В последните години се задълбочава проблемът, свързан със сериозния 
дефицит на кадри по много професии от Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение в 52 професионални направления като техници, технолозии, 
монтьори в областта на енергетиката, строителството, транспорта.

4. Недостигът на кадри по професия Електротехник е свързан преди всичко с 
намирането на кадри със средно професионално образование.

5. Наблюдаваме неблагоприятната тенденция професията „Електротехник“ да 
попадне в категорията на „непрестижна“ професия, което се свързва повече с 
опасностите при неправилно изпълнение на трудовите задължения и неблагоприятна 
среда за работа, отколкото необходимостта от по-добра квалификация, личното 
удовлетворение от овладяната електроенергия и много доброто трудово 
възнаграждение. Професията е приложима за длъжности, както в енергетиката, така и в 
строителството, поддръжката на електрически инсталации и съоръжения в 
предприятията от почти всички промишлености. Първоначално придобитата 
квалификация по професия „Електротехник“ има потенциал за надграждане и 
продължаващо кариерно развитие в областта на асансьорната техника, където също 
има траен кадрови дефицит.

Дата:16.12.2020г.
Гр.Русе

Управител:...
Милка Трифонова
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СТАНОВИЩЕ
относно необходимостта от кадри за нуждите на ИКТ индустрията в България

УВАЖ АЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Като представители на една от водещите организации в бранша на информационните и 
комуникационните технологии, от страна на Българска асоциация на софтуерните компании 
(БАСКОМ) активно работим в посока подпомагане развитието на българските фирми от
сектора на ИКТ, за създаване на възможности за повишаване на тяхната
конкурентоспособност, както и за осигуряване на благоприятна и устойчива бизнес среда.

В момента глобалната икономика е подложена на дълбоки промени и това е свързано с 
едновременното въздействие на няколко фактора. Сред тях е ускореното разпространяване 
и все по-задълбочаващото се икономическо влияние на технологиите. На практика почти не 
съществува съвременен бизнес, дейността на който да не е свързан по един или друг начин 
с навлизането и използването на високи технологии.

Този процес неминуемо е свързан с необходимостта от развитие като цяло на дигитални 
умения и обучение за придобиване на съответни ИТ компетентности, с оглед активното 
участие в днешната икономика и съвременно общество.

В същото време, в резултат на интензивното развитие на ИКТ индустрията, търсенето на
квалифицирани специалисти през последните години значително надвишава възможностите 
на образователната система. Проблемът е мащабен, като недостигът в света е 4.5 милиона 
ИТ специалисти, в ЕС близо 1 милион, а в България десетки хиляди.

По тази причина БАСКОМ е партньор по Национална програма „Обучение за ИТ кариера" на 
Министерство на образованието и науката и вече четвърта година подкрепя обучението на 
млади хора по специалността „Приложен програмист" в рамките на Програмата.

Българска Асоциация на Софтуерните Компании - БАСКОМ 
Ул. Бойчо войвода № 7, ет. 4, гр. София
Тел : *359 2 489 97 43



BASSCOM
Bulgarian Association 
of Software Companies

В тази връзка и в изпълнение на чл.52, ал. 1, т. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г., БАСКОМ 
заявява, че подкрепя предложението на Професионалната гимназия по електротехника и 
електроника „Апостол Арнаудов" за държавен план-прием в VIII клас през учебната 
2021/2022 година по следните професии и специалности:

Професия: 481020 Системен програмист 
Специалност: 4810201 Системно програмиране

Професия: 481030 Приложен програмист 
Специалност: 4810301 Приложно програмиране

Професия: 523050 Техник на компютърни системи 
Специалност 5230501 -  Компютърна техника и технологии

С уважение, /
/ -

Мая МаринЬва 
Изпълнителен директор 
БАСКОМ

Българска Асоциация на Софтуерните Компании - БАСКОМ 
Ул. Бойчо войвода N° 7, ет. 4, гр. София
Тел.:+ 359 2 489 97 43 

www.bassconn.on!

http://www.bassconn.on


Изх. № 107/14.12.2020 ДО

Началника на
Регионално управление на
образованието
гр. Русе
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вл.к Копие до:
Директора на 
Професионална гимназия 
по електротехника и електроника 
„Апостол Арнаудов" 
гр. Русе

СТАНОВИЩЕ

от Българска асоциация по информационни технологии, 
относно необходимостта от кадри в областта на И КТ индустрията, 

подготвяни в Професионална гимназия по електротехника и 
електроника „Апостол Арнаудов" -  гр. Русе

В закона за предучилищното и училищното образование е предвидено професионалните 
гимназии да получават подкрепа от бизнес представени организации, които да дават 
становища относно необходимостта от кадри за дадена специалност и професия.

В тази връзка, след направените консултации с работодатели от различни фирми и отчитайки 
непрекъснатата остра нужда от кадри със специална подготовка и определена техническа 
квалификация, формулираме настоящото становище:

1. Над 60% от работодателите заявяват, че имат сериозен проблем с намирането на кадри със 

средно професионално образование и притежаващи дигитални умения;
2. Задълбочава се недостигът от професии и длъжности със средна квалификация за близо 
170 професии, между които са програмисти, техници по компютърна и комуникационна 
техника;

3. Този дефицит се наблюдава осезателно в ИКТ сектора.

София 1040, бул. Драган Цанков 36, ИНТЕРПРЕД, офис 339, тел: 9461513, факс: 9461451, GSM: 0888 399 181,
e-mail: bait@bait.ba. www.bait.bg
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Търсенето на кадри в областта на информационните и комуникационните технологии 
надхвърля броя на подготвяните и предлагани от образователната система.

Развитието на ИКТ сектора намира приложение във всички отрасли на съвременния бизнес, 
изпитваш, остра необходимост от софтуерно осигуряване, изграждане на компютърни и 
високотехнологични мрежи за контролиране и регулиране на производствените процеси, 
цифровото управление и предстоящото изграждане и експлоатиране на изкуствения 
интелект.

Поради тази причина подкрепяме идеите на училищното ръководство на Професионалната 
гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов" за осъществяване на план- 
прием за учебната 2021/2022 година по следните професии и специалности:

По професия: Системен програмист (код по СППОО 481020)

Специалност: 4810201 Системно програмиране

По професия: Приложен програмист (код по СППО 481030)
Специалност: 4810301 Приложно програмиране

По професия: Техник на компютърни системи (код по СППО 523050)
Специалност 5230501 -  Компютърна техника и технологии

С уважение:

Весела^Калъ^в^ 7 

Изпълнителен директор на БАЙТ

За БАЙТ -  създадена през 1995 г., в нея пряко членуват 100+ компании, за които работят 
16 600 ИКТ специалисти и генерират 4.35 млрд. лв. годишен оборот или 4% от БВП на 
страната. Компаниите покриват целия ИКТ спектър -  софтуер, хардуер, 
телекомуникации, системна интеграция, финтех и интернет на нещата.

София 1040, бул. Драган Цанков 36, ИНТЕРПРЕД, офис 339, тел: 9461513, факс: 9461451, GSM: 0888 399 181,
e-mail: bait@bait.bQ. www.bait.ba
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