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Kонкурс за външни сътрудници по съпътстващи 
дейности и инициативи за 2014г. 

Краен срок за кандидатстване - 31.05.2014г.  
 

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) - www.hrdc.bg обявява конкурс за 

сътрудници по европейските дейности и инициативи, управлявани от Центъра – 
Европас, Еврогайдънс, eTwinning, Евридика и ECVET.  
 

 

Конкурсът е отворен за студенти, обучаващи се във висши училища от всички 

специалности, в редовна и задочна форма на обучение, които към момента на 

кандидатстване не са прекъснали следването си и са втори или по-горен курс.  

 

Целта е да се даде възможност на млади хора с добри академични резултати и добро 

владеене на английски език да получат възможност за придобиване на знания и 

умения по европейски проекти и инициативи.  
 

Настоящата инициатива цели да даде своя принос към един от приоритетите на 

актуализираната Стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г., касаещ 

подобряването на връзката на образованието и обучението с потребностите на пазара 

на труда. 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Дейностите Европас, Еврогайдънс, eTwinning, Евридика и ECVET са част от 

хоризонталните мерки на Европейския съюз в подкрепа изпълнението на целите на 

новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта 

„Еразъм+” и стратегия „Образование и обучение 2020”. 

 
Европас се стреми да подпомогне гражданите да представят ефективно своите умения 

и квалификации, с цел да намерят подходяща за тях работа или възможности за 

обучение. За повече информация относно дейностите, които се осъществяват на 

национално и европейско ниво: http://europass.cedefop.europa.eu/bg/about, 

http://europass.hrdc.bg/bg  

 

Еврогайдънс се стреми да насърчава мобилността сред гражданите и да подкрепя 

развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа. За повече 

информация относно дейностите, които се осъществяват на национално и европейско 

ниво: http://euroguidance.net/, http://euroguidance.hrdc.bg/bg  

 

eTwinning се стреми да подкрепи учителите да развият своите ИКТ и чуждоезикови 

умения, като използват специално създадения за това портал http://www.etwinning.net. 

Порталът предлага безопасна и атрактивна виртуална среда за обмен на добри 

педагогически практики. За повече информация относно дейностите, които се 

осъществяват на национално и европейско ниво: 

http://www.etwinning.net, http://etwinning.hrdc.bg/   

 
Евридика предоставя информация и анализи относно европейските образователни 

системи и политики. За повече информация:  
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 
 
ECVET представлява система за акумулиране и трансфер на кредити придобити чрез 

професионално образование и обучение (ПОО). Тя позволява документирането на 

придобити в чужбина знания, умения и компетенции и улеснява образователната и 

трудова мобилност в рамките на Европа. За повече информация:  

http://www.navet.government.bg/bg/ECVET_BG 
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ЕТАПИ НА КОНКУРСА 
 
1. Електронно кандидатстване: В срок до 31.05.2014г. следва да се попълни и 

подаде електронен формуляр за кандидатстване1, достъпен на адрес: 

www.surveymonkey.com/s/KonkursEU2014  

 

2. Интервю: Всички, класирани по формуляр за кандидатстване, кандидати ще 

бъдат поканени на интервю в Център за развитие на човешките ресурси, гр.София. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР  
 

• На първи етап (електронно кандидатстване) кандидатите ще се оценяват по 

следните критерии:  

 

Критерий за оценка Максимален брой точки 

Ниво на владеене на английски език 30 

Среден успех от следването в предходния 

семестър 

20 

Степен на мотивация за участие 50 

Общ брой точки 1002 

 

• На втори етап (интервю) кандидатите ще се оценяват по следните критерии:  

 

Критерий за оценка Максимален брой точки 

Комуникационни умения на английски език 40 

Познаване на дейността, за която се кандидатства 40 

Цялостно представяне по време на интервю 20 

Общ брой точки 1003 

 
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

• Резултатите от първия етап ще бъдат изпратени на кандидатите, по електронна 

поща, в срок до 03.06.2014г.  
 

• Резултатите от втория етап ще бъдат публикувани на интернет страницата на 

ЦРЧР, www.hrdc.bg, на 13.06.2014г. 
 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ 
 

ЦРЧР ще предложи на одобрените кандидати граждански договори, със срок на 

действие 16.06.2014г. – 31.12.2014г. 

 

 

Размерът на заплащането за изпълнение на поставените задачи ще се определя на 

месечна основа, в зависимост от тяхната сложност и продължителност и ще бъде в 

рамките на 800 лв., преди удържане на законовоопределените данъци и осигуровки. 

 

                                                           
1 Няма да се разглеждат частично попълнени формуляри за кандидатстване. 
2 Само кандидатите, получили над 85 т. от общия брой точки на етап електронно кандидатстване ще бъдат 
поканени на интервю. 
3 Само кандидатите, получили над 85 т. от общия брой точки на етап интервю попадат в списък с одобрени 
кандидати. 


