
 

 

 

 

ПРОЕКТ № 2022-1-BG01-KA121-VET-000052122 

Програма „Еразъм+“, КД1-„Образователна мобилност за граждани“,  

сектор "Професионално образование" 

 

   

ПРОЦЕДУРА 
за подбор на ученици от XII клас, обучаващи се в  специалност "Икономическа информатика" и 

ученици от XI клас, обучаващи се в специалност  "Организация на туризма и свободното време“ през 

учебната 2022/2023 година за включване в първа мобилност от целева група по проект № 2022-1-BG01-

KA121-VET-000052122 

 

 Период на мобилността:  

месец октомври 2022 г. – двуседмичен период  

  

 Критериите за допустимост на кандидатите: 

- Успех от I учебен срок на учебната 2021/2022 г.- от отличен /5,50/ до отличен /6/ ; 

- Брой отсъствия- не повече от 5 отсъствия по неуважителни причини към момента на подаване на 

документите за подбор; 

 

 Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа-

подбор по документи и интервю. 

 

 

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ: 

1. Заявление за участие в подбор /по образец/; 

2. Автобиография /CV/;  

3. Мотивационно писмо за участие в мобилността и/или персонално дигитално портфолио;  

4. Презентация с информация за културата, историята и  икономиката  на Санта Крус де Тенерифе, 

Испания. 

 

       Посочената информация да се изпрати в електронен вариант на e-mail: npgerasmus@abv.bg  и да се 

представи на хартиен носител /заявление за участие, CV и мотивационно писмо/ и на  електронен 

носител /CD- персонално дигитално портфолио и презентация/ при д-р  Георги Четрафилов, 

Ръководител направление „ИКТ“ в НПГ „Димитър Талев“ в срок до 17.06.2022 г. 

 Комисията ще направи предварителен подбор по представените материали за кандидатстване и ще 

допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на критериите за подбор. 

 

ИНТЕРВЮ 

Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за часа и мястото на провеждане на 

интервюто.  

 Окончателният състав /20 ученици/ на първата мобилност от целевата група по проекта ще бъде 

определен от комисията след провеждане на интервюто.  

 Всеки ученик може да провери за резултатите от подбора лично при д-р Георги Четрафилов до два 

дни след провеждане на интервюто. 
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