
 

 

                        

 
 
  
 
  

Проектът се изпълнява от национален консорциум: координатор - Сдружение "Брейн груп" Видин, ПГ 
"Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали, ПГТ "Александър Паскалев" 
Хасково и приемаща организация FORMACIÓN EUROPEA, PRÁCTICA, MOVILIDAD S. L., Tenerife, Islas 
Canarias, España. 

 
Кой може да кандидатства за участие в проекта? 

В проекта могат да участват всички ученици от ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ 
"Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали, ПГТ "Александър Паскалев" Хасково, които:  

 Са навършили 16 години към 31 октомври 2019 година; 

 Принадлежат към целевата група: малцинствен произход; сирак или полусирак; 
отглеждан/а от самотен родител; отглеждан/а от настойник; от семейство на разведени 
родители; един или двама безработни родители; един или двама родители 
имигранти/емигранти; Отглеждан/а в социален дом; нисък социален статус (месечен доход на 
член от семейството под 560 лева за 2019 г.); 

 Не са участвали в проект, финансиран по програма “ЕРАЗЪМ+” – мобилност.  
 

Какво трябва да направите за да кандидатствате за участие в 
проекта? 

1. Да попълните он лайн формуляр на заявление на следния адрес: 

https://forms.gle/w3gvjnLvmmuBAt7i7 
 

2. Да се явите на он лайн тест по английски език за оценяване нивото на владеене на 
езика; 

3. Да се явите на интервю пред комисията за подбор на участници по проекта. 
 

Важни срокове за кандидатстване по проекта: 

1. Крайният срок за подаване на заявления е 12 октомври 2019 г.; 

2. Он лайн тест за оценяване на нивото на владеене на английски език на 14 октомври 2019 

г. от 14.30 часа; 

3. Интервю с кандидатите успешно издържали теста по английски език на 16 октомври 2019 

г. от 14.00 часа. 
 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПЕК ЩЕ 

БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 18 октомври 2019 г. В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ 

НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА  
 

Към кого да се обърнете с въпроси за допълнителна 
информация, свързана с проекта? 

За повече информация се свържете с координатори на проекта по места: за Кърджали - 
госпожа Кремена Славова, за Видин - госпожа Красимира Апостолова и за Хасково - госпожа 
Петя Тилева. 
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