
 
 

 

 
 

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA102-078566 

 

„КУЛИНАРНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА ИТАЛИЯ - ТРАДИЦИИ, КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАЦИИ” 

 

 

  
 

 

 

за ВКЛЮЧВАНЕ в целева група по проект № 2020-1-BG01-KA102-

078566 

период на мобилността – 04.04.2021 г. – 11.04.2021 г. 

Подборът на участниците ще се осъществи от комисия, назначена 

от директора на ПГРТО 

 

ПОДБОР  ПО  ДОКУМЕНТИ: 02.10.2020 г. – 16.10.2020 г. 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец до комисията за подбор на 

бенефициенти ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТТА; 

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО - Показва мотивацията и 

възможностите за реализиране на целите на проекта и 

дейностите, популяризиране на резултатите; 

3. ПРОФЕСИОНАЛНО CV, в което да се изброят участия в 

състезания, олимпиади, пробни матури, дейности за 

повишаване имиджа на училището, ПКС, получени 

квалификационни кредити, участие в проектни дейности; 

4. ДОКУМЕНТ ИЛИ ПОЛОЖЕН ТЕСТ за владеене на 

английски език – минимум А2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ за предоставяне на лични данни по образец; 

 



КРИТЕРИИ ТОЧКИ 

Организиране и участие в състезания, 

олимпиади, пробни матури и участие 

в дейности за повишаване имиджа на 

училището 

 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 10 

ТОЧКИ, ОТ ТЯХ: 

- участие в състезания, олимпиади и 

пробни матури -5 точки 

- участие в дейности за повишаване 

имиджа на училището - 5 точки 

Непрекъснат стремеж към 

повишаване на личностната и 

професионална квалификация 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 10 

ТОЧКИ, ОТ ТЯХ: 

- получени кредити от квалификация – 

по 1 точка за всеки кредит 

- ПКС – по 2 точки за всяка степен 

Участие в проекти на МОН, ЦРЧР и 

др.програми 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 10 

ТОЧКИ, ОТ ТЯХ: 

- по 2 точки за всяко участие 

Ниво на владеене на англииски език, 

доказано с документ или тест за 

установяванена нивота на владеене /ще 

се проведе допълнително/ 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 20 

ТОЧКИ, ОТ ТЯХ: 

- Сертификат за ниво А2 и по-висок – 

20 точки 

- Тест за установяване на нивото на 

владеене на езика- при установено 

ниво А2 и по-високо – 20 точки 

Мотивационно писмо МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 20 

ТОЧКИ, ОТ ТЯХ: 

        - много добра мотивация – 20 точки  

       - добра мотивация – 10  точки 

       - ниска мотивация – 5 точки 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 70 ТОЧКИ 

 

!!! За всички посочени удостоверения, грамоти, документи и 

сертификати се прилагат копия към заявлението за 

кандидатстване! 

Комисията за подбор в три дневен срок след крайния срок  за 

подаване на документи обявява резултатите –  

4 бенефециенти от педагогическия персонал или ръководството и  

2 резерви.  

 


