Защитени професии

РИО - Русе

ЗАЩИТЕНИ ПРОФЕСИИ
ПРОФЕСИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ

1

КОД- 640010 ПРОФЕСИЯ
ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
КОД 6400101
СПЕЦИАЛНОСТ
ВЕТЕРИНАРЕН
ТЕХНИК /защитена
професия/
КОД 541010 ПРОФЕСИЯ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В
ХРАНИТЕЛНОВКУСОВАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ

КОД 5410102
СПЕЦИАЛНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА
ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И
СЛАДКАРСКИ
ИЗДЕЛИЯ /защитена
професия/

КРИТЕРИИ
През последните три
Заявените
Обучението по професията през
години не е
потребности на пазара
Необходимост от кадри за регион.
ОБЩИНА/
последните пет години се
осъществен
на труда са по-големи икономика, но не е предлаган държавен
КАДРОВО
УЧИЛИЩЕ
осъществява в маломерни
държавен планот завършващите
план-прием, поради непривлекателност ОСИГУРЯВАНЕ
паралелки или паралелки с две
прием за областтаобучението си по
на професията и условията на труд
професии/специалности
заявител
професията
2
ПГ по селско
стопанство
„Ангел
Кънчев“ гр.
Русе

ПГ по селско
през последните три
стопанство
години не е
„Ангел
осъществен
Кънчев“ гр.
държавен план-прием
Русе

прием се е осъществявал в
паралелки с 2 професии/
специалности

съобразено с областна
стратегия и
потребностите от
кадри на
работодатели

съобразено с областна
стратегия и
потребностите от
кадри на
работодатели

5

7

предлаган е държавен план-прием и е
реализиран в паралелки с 2 професии/
специалности

Диляна Славова
Цокова, спец.
Ветеринарна
медицина

заявен, но нереализиран

Снежинка
Стоянова
Бабукчиева, спец.
Технология на
животинските
продукти и
консервиране,
Удостоверение за
допълнително
обучение:Системи
за контрол на
качеството и
безопасността на
храни и напитки

ЗАЩИТЕНИ ПРОФЕСИИ
ПРОФЕСИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ

КРИТЕРИИ

ОБЩИНА/
УЧИЛИЩЕ

1

През последните три
години не е
осъществен
държавен планприем за областтазаявител

Заявените
Обучението по професията през
Необходимост от кадри за регион.
потребности на пазара
последните пет години се
икономика, но не е предлаган
на труда са по-големи
осъществява в маломерни
държавен план-прием, поради
от завършващите
паралелки или паралелки с две
непривлекателност на професията
обучението си по
професии/специалности
и условията на труд
професията

2

5

7

Има необходимост от кадри, но
интересът не може да покрие
изискването за пъляемост на
паралелката

Да
инж. Румяна Йовчева,
инж. Росица Лашева,
инж. Иванка Савева,
инж. Виолета Бацаловаспец. Механична
технология на
дървесината;
Румен Иванов, Таня
Пасева, Ирена
Ашджиян Изобразително
изкуство;
Васко Василев Дърворезба

ПРОФЕСИЯ/КОД
ДЪРВОРЕЗБАР 215040

Професионална
гимназия по
дървообработване
и вътрешна
Да, не е осъществяван
архитектура
"Йосиф Вондрак" ,
гр. Русе

не сме формирали такива
паралелки

Има заявени
потребности, а няма
специалисти

СПЕЦИАЛНОСТ/КОД
"ДЪРВОРЕЗБАРСТВО
" - 2150401
КОД 525110 ПРОФЕСИЯ
КОРАБЕН МОНТЬОР
(ЗАЩИТЕНА)

Професионална
гимназия по речно
корабостроене и
КОД 5251101
корабоплаване, гр.
СПЕЦИАЛНОСТ
КОРАБНИ МАШИНИ И Русе
МЕХАНИЗМИ
(ЗАЩИТЕНА)

да

не

не

КАДРОВО
ОСИГУРЯВАНЕ

да

инж. Владимир
Стайков
Славков/специалност
Корабни енергетични
машини и
механизми/магистър

ЗАЩИТЕНИ ПРОФЕСИИ
ПРОФЕСИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ

1

КРИТЕРИИ
През последните три
години не е
ОБЩИНА/
осъществен
УЧИЛИЩЕ
държавен планприем за областтазаявител

Заявените
Обучението по професията през
потребности на пазара
последните пет години се
на труда са по-големи
осъществява в маломерни
от завършващите
паралелки или паралелки с две
обучението си по
професии/специалности
професията

2

КОД ПРОФЕСИЯ 521040
МАШИНЕН МОНТЬОР

Професионал
на гимназия
по
промишлени
Не е осъществяван
технологии Държавен план-прием
"Атанас Ц.
Буров", гр.
Русе

КОД
СПЕЦИАЛНОСТ
5210414
МЕТАЛООБРАБОТВА
ЩИ МАШИНИ
/ЗАЩИТЕНА/

Не е осъществяван

Няма завършващи
ученици

Необходимост от кадри за
регион. икономика, но не е
предлаган държавен планприем, поради
непривлекателност на
професията и условията на
труд
5

КАДРОВО
ОСИГУРЯВАНЕ

7

инж. Малинка
Красимирова
Антонова "Технология на
машиностроенето и
металорежещи
машини";
инж. Славка
Николова
Маджарова "Технология на
машиностроенето и
Необходими са кадри за региона,
металорежещите
но не е предлаган прием поради
машини";
непривлекателност на
Руси Димитров
професията
Русев - "Студена
обработка на
металите";
Свилен Тотев
Семов "Технология на
машиностроенето"
; "Машиностроене,
металообработване
и металургия";
металообработване
и металургия".

ЗАЩИТЕНИ ПРОФЕСИИ
ПРОФЕСИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ

КРИТЕРИИ
През последните
Заявените
Обучението по професията
три години не е
потребности на
ОБЩИНА/
през последните пет години
осъществен
пазара на труда
УЧИЛИЩ
се осъществява в
държавен планса по-големи от
Е
маломерни паралелки или
прием за
завършващите
паралелки с две
областтаобучението си по
професии/специалности
заявител
професията

1

2

5

Код ПРОФЕСИЯ
525020 (защитена)
МОНТЬОР ПО
ТРАНСПОРТНА
ТЕХНИКА

Професион През последните
ална
три години не е
гимназия
осъществен
по
държавен плантранспор
прием в
т, гр. Русе
училището

КОД 5250201
(ЗАЩИТЕНА)
СПЕЦИАЛНОСТ
АВТОТРАНСПОР
ТНА ТЕХНИКА

Необходимост от кадри за
регион. икономика, но не е
предлаган държавен планприем, поради
непривлекателност на
професията и условията на
труд

да

КАДРОВО
ОСИГУРЯВАНЕ

7
инж. Йордан
Атанасов Данковавтомобилен
транспорт,
трактори и кари;
инж. Николай
Владимиров
Станчевавтомобилен
транспорт,
трактори и кари;
инж. Цветанка
Кръстева ПетковаТехнология и
организация на
автомобилния
транспорт; инж.
Генчо Иванов
Шишков-Технология
и организация на
автомобилния
транспорт; инж.
Тодор Маргаритов
ЖековАвтотранспортна
техника; инж.
Валери Великов
ВеликовАвтотранспортна
техника

ЗАЩИТЕНИ ПРОФЕСИИ
ПРОФЕСИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ

1
КОД 542050
ПРОФЕСИЯ
Оператор в
производството на
облекло (защитена)

КРИТЕРИИ
През последните три
години не е
ОБЩИНА/
осъществен
УЧИЛИЩЕ
държавен планприем за областтазаявител
2

Професионал
на гимназия
по облекло
"Недка Иван
Лазарова",
гр. Русе

КОД 5420501
СПЕЦИАЛНОСТ
Производство на
облекло от текстил
- (защитена)

Заявените
Обучението по професията през
Необходимост от кадри за регион.
потребности на пазара
последните пет години се
икономика, но не е предлаган
на труда са по-големи
осъществява в маломерни
държавен план-прием, поради
от завършващите
паралелки или паралелки с две
непривлекателност на
обучението си по
професии/специалности
професията и условията на труд
професията

не е осъществен

не се осъществява

да

КАДРОВО
ОСИГУРЯВАНЕ

5

7

да и поради ниска раждаемост

Илонка Великова машинен инженер,
Техника и технолгия на
текстила и облеклото;
Соня Георгиева машинен инженер,
Текстилна техника и
технологии; Сюлбие
Алиев-Сюлейман специалист, ПП
учител, Техника и
технология на
облеклото; Емилия
Василева - учител по
практика и технология
на облеклото; Ихлиман
Алиев - машинен
инженер,Техника и
технология на
текстила и облеклото;
Йорданка Кънчеваучител по практика конструиране и
изработване на облекло

ЗАЩИТЕНИ ПРОФЕСИИ
ПРОФЕСИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ

1

КРИТЕРИИ
През последните три
години не е
ОБЩИНА/
осъществен
УЧИЛИЩЕ
държавен планприем за областтазаявител
2

Необходимост от кадри за
Заявените
Обучението по професията през
регион. икономика, но не е
потребности на пазара
последните пет години се
предлаган държавен планна труда са по-големи
осъществява в маломерни
прием, поради
от завършващите
паралелки или паралелки с две
непривлекателност на
обучението си по
професии/специалности
професията и условията на
професията
труд
5

КАДРОВО
ОСИГУРЯВАНЕ

7

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР(За
щитена)

ПГ по
електротехн
ика и
електроника
„Апостол
Арнаудов“,
гр. Русе

КОД 5220102
СПЕЦИАЛНОСТ:
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Не

Не

Да

Да

инж. Айдън Юсеинов Ел.обзавеждане и
ел.снабдяване V ПКС; инж.
Надежда Русева Ел.снабдяване и
ел.обзавеждане III ПКС;
инж. Георги Георгиев Ел.снабдяване и ел.обзавеждане IV ПКС;
инж. Лало Петров Ел.снабдяване и
ел.обзавеждане II ПКС;
инж. Марияна
Кояджикова - Ел.машини и
апарати IV ПКС; инж.
Мая Тодорова Ел.снабдяване и
ел.обзавеждане; инж.
Цветанка Попова Автоматизация на
производството и
Асансьорна техника IV
ПКС.

ЗАЩИТЕНИ ПРОФЕСИИ
ПРОФЕСИЯ

КРИТЕРИИ

СПЕЦИАЛНОСТ
През последните три
години не е
ОБЩИНА/
осъществен
УЧИЛИЩЕ
държавен планприем за областтазаявител
1
КОД 582030
ПРОФЕСИЯ
Строител /защитена/

2

ПГСАГ
"Пеньо
Пенев", гр.
Русе

КОД 5820306
СПЕЦИАЛНОСТ
Вътрешни
облицовки и
настилки

Необходимост от кадри за
Заявените
регион. икономика, но не
Обучението по професията през
потребности на пазара
последните пет години се
е предлаган държавен
на труда са по-големи
осъществява в маломерни
план-прием, поради
от завършващите
паралелки или паралелки с две
непривлекателност на
обучението си по
професии/специалности
професията и условията
професията
на труд

да

не е осъществяван прием повече от
10 г. по специалността

да

КАДРОВО
ОСИГУРЯВАНЕ

5

7

да

1. инж. Ирина Добрева "Промишлено и
гражданско
строителство"; 2.
инж. Христо Рибчев "Промишлено и
гражданско
строителство"; 3.
инж. Бисерка
Стефанова "Промишлено и
гражданско
строителство"; 4. арх.
Жасмина АнгеловаКовачева "Архитектура"; 5.
Светослав Стойчев "Сградостроителство
"; 6. инж. Йорданка
Ненова - "Транспортно
и пътно
строителство"

