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П О К А Н А 
 

           Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово обявява 

покана за кандидатстване за участие в мобилностите по проект „МОДА, КРАСОТА И 

ТАЛАНТ“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, КД1 

„Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и 

обучение“.  

           Мобилностите по проекта ще се проведат в Испания (Севиля) в периода 17 – 30 

март 2019 г. Кандидати за участници в мобилностите могат да бъдат: 

1) ученици от XI и XII клас, професия „Моделиер – технолог на облекло“, 

специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“; 

2) доказано изявени ученици от IX и X клас, професия „Моделиер – технолог на 

облекло“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от 

текстил“; 

3) доказано изявени 2 ученици от XII клас, професия „Техник на компютърни 

системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“, които ще имат 

задача да се запознаят с приложението на компютърните технологии в 

текстилната промишленост. 

 

            Общият брой на стажантите е 16. С одобрените кандидати се подписват 

индивидуални договори за участие в мобилностите по проекта.  

            

Изисквания към 14 ученици, кандидати за участие в мобилностите по професия 

„Моделиер – технолог на облекло“, специалност „Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от текстил“: 

 

1. Ученици от ХI и XII клас, обучаващи се по професия „Моделиер – технолог на 

облекло“, като се допускат и доказано изявени ученици от IХ и X клас. 

2. Успех, не по-нисък от 5.00 по следните предмети:  

а/ информационни технологии; 

б/ английски език; 

в/ технология на облекло от текстил; 

г/ материалознание; 

д/ декоративно рисуване. 

3. Владеене на английски език – минимум ниво В1 – провеждане на тест по английски 

език и интервю с кандидата. 
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4. Активност в класни и извънкласни занимания, както и награди от състезания в 

областта на модата: национално състезание „Млади таланти в модата“, НК по 

народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“, са предимство. 

5. Мотивираност, дисциплина и желание за участие в мобилностите по проекта. 

6. Съгласие на родителите.  

 

Изисквания към 2 ученици, кандидати за участие в мобилностите по професия 

„Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и 

технологии“: 

 

1. Ученици от XII клас, обучаващи се по професия „Техник на компютърни системи“. 

2. Успех, не по-нисък от 5.00 по следните предмети:  

а/ информационни технологии; 

б/ английски език; 

в/ въведение в РС; 

г/ програмиране; 

д/ приложни програмни продукти. 

3. Владеене на английски език – минимум ниво В1 – провеждане на тест по английски 

език и интервю с кандидата. 

4. Активност в класни и извънкласни занимания, като с предимство се ползват 

ученици, участвали в проект IT PraXis. 

5. Мотивираност, дисциплина и желание за участие в мобилностите по проекта. 

6. Съгласие на родителите.  

 

Необходими документи за кандидатстване: 

 

1. Формуляр за кандидатстване – по образец. 

2. Мотивационно писмо – по образец, обосноваващо желанието и компетентността на 

кандидата да участва в проекта. 

3. Професионална автобиография на български език Europass CV – по образец. 

4. Професионална автобиография на английски език Europass CV – по образец. 

5. Europass езиков паспорт на български език. 

6. Референция от учител по теория. 

7. Референция от учител по практика. 

8. Декларация–съгласие на родителите за ученици до 18 години за участие в 

мобилността по проекта (за избраните кандидати). 

 

 

           Срок за подаване на документите: 31.10.2018 г. 17.00 часа. 

 

           Начин на подаване на документите за кандидатстване: Документите се подават 

в оригинал до Директора на ПГТЛП, копие на документите се изпраща на 

електронния адрес на гимназията: pgtlp@abv.bg 
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Изборът на учениците за участие в мобилностите по проекта ще премине в 

следната последователност: 

 

1. Назначаване със Заповед на комисия за избор на 16 ученици в работните стажове по 

проекта. 

2. Проверка за наличие на всички изисквани документи. 

3. Проверка за спазване на изискванията за кандидатстване. 

4. Интервю с кандидатите. 

5. Оценка на кандидатурите. 

6. Обявяване на резултатите от селекционната процедура и уведомяване на 

кандидатите до 20.11.2018 г. 17.00 часа. 


