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                                                                                   УТВЪРДИЛ:  

                                              КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА за ШУ  

                                                                                                                    /доц. д-р Р. Давидова/ 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ПОДБОР НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА  

по проект BG05M2OP001-2.016-0022 "Модернизация на висшето образование 

по устойчиво използване на природните ресурси в България", финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове 

за Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Настоящата методика е разработена във връзка с изпълнението на дейности №№4, 5, 7 и 8 по 

проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво 

използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

 

1.2. Целта на методиката е обективно и прозрачно да се извърши подбор на целевите групи от 

Шуменски университет, които да участват в следните дейности на проекта: №4 Обучения на 

преподаватели в България; №5 Краткосрочни специализации в асоциирани партньори; №7 

Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност и 

№8 Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда. 

 

1.3. Подборът на целевите групи (1) отчита конкретни нужди, идентифицирани на база 

Рейтинговата система на висшите училища в България; (2) се основава на конкретни критерии за 

включване на целевата група в проекта; и (3) осигурява свързаност на висшите училища, 

включени в проекта.  

 

1.4. Набирането на заявления за участие в целевите групи по проекта се оповестява чрез Обява 

за набиране на представители на целевата група, сред преподавателите и студентите от 

професионалните направления, с които Шуменски университет участва в проекта, и се публикува 

на интернет страницата на висшето училище. 
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1.5. Определянето на броя на участниците в целевите групи от Шуменски университет ще се 

извършва от комисия от висшето училище с председател координатора на проекта за Шуменски 

университет и ще бъде съобразено със заложените индикатори за целеви групи и наличните 

средства, определени за съответните дейности за ШУ като партньор по проекта.  

 

1.6. В случай, че заявените средства надвишават определения бюджет на конкретна дейност, ще 

бъде направено класиране на кандидатите на база събран брой точки по критериите за оценка, 

които са разработени от екипа за управление на проекта (Приложение 1-4). 

 

1.7.Участието на представителите на целевите групи в дейностите на проекта, ще бъде 

реализирано по общ график за проекта, разработен от координаторите на проекта от петте ВУ, 

който ще бъде утвърден от ръководителя на проекта. 

 

1.8. Административното обслужване на дейностите с участието на представителите на дадено 

висше училище ще бъде извършвано от съответното висше училище. 

 

2. ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ 

 

2.1. За Шуменски университет като партньор по проекта допустими кандидати за участие в 

целевите групи на проекта са лица от ШУ, които попадат в специфичните целеви групи на 

студенти, докторанти, млади учени, постдокторанти, специализанти и преподаватели, съобразно 

долупосочените определения: 

• Студенти – допустимо е участие само на студенти с активни студентски права в периода 

за изпълнение на проекта. 

• Докторанти - докторант е този, който притежава образователната степен "магистър" и се 

подготвя за придобиване на образователна и научна степен "доктор". Докторанти от ШУ 

без ограничение на формата на докторантурата (самостоятелна подготовка, редовна или 

задочна форма), които са зачислени към момента на стартиране на проекта.  

• Постдокторанти - постдокторант е учен, който е придобил образователна и научна степен 

„доктор", но са изминали не повече от 5 години след придобиването на тази степен; 

• Специализанти - специализант е този, който повишава квалификацията си по 

специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова 

специалност. 

• Млади учени - млад учен е лице, което извършва научноизследователска и научно-

образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване 

на образователно - квалификационна степен „магистър", но не повече от 10 години след 

придобиването; 

• Преподаватели – лица, извършващи преподавателска дейност на основен трудов договор 

в ШУ. 
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2.2. Допустими кандидати от ШУ са преподаватели, осъществяващи обучение в професионално 

направление 6.2. Растителна защита и студенти в специалностите от професионално направление 

6.2. Растителна защита, с което университета участва в проекта. 

 

2.3. В конкурса за подбор на целевите групи участват лицата, попълнили и подали в срок 

заявление за участие в проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване 

на природните ресурси в България“. 

 

3. ПОДБОР НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА 

 

3.1. Подборът на целевата група се осъществява от Екипа за управление на проекта в ШУ и 

сформирана от него комисия. 

 

3.2. Подборът на целевата група за участие в конкретните дейности на проекта се осъществява 

след провеждане на конкурс на базата на критерии за всяка дейност, както следва: 

o Критерии за включване на преподаватели в целевата група на проекта за участие в 

дейност №4 Обучения на преподаватели в България (Приложение №1). 

o Критерии за включване на преподаватели в целевата група на проекта за участие в 

дейност №5 Краткосрочни специализации в асоциирани партньори (Приложение 

№2). 

o Критерии за включване на студенти в целевата група на проекта за участие в 

дейност №7 Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения 

и дигитална креативност (Приложение №3). 

o Критерии за включване на студенти в целевата група на проекта за участие в 

дейност №8 Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда 

(Приложение №4). 

 

3.3. Екипът за управление на проекта извършва следните дейности: 

• Вписва получените заявления в Регистър на подадените заявления; 

• Проверява административното съответствие на постъпилите заявления;  

• Допуска до конкурса заявления, отговарящи на следните критерии за административно 

съответствие: 

o Заявлението е получено в срок на хартиен носител и е депозирано на адрес посочен 

в обявата за конкурса; 

o Използвани са предвидените формуляри; 

o Кандидатът покрива изискванията за участие в целевите групи на проекта. 

• Публикува списък с недопуснатите до участие кандидати поради административно 

несъответствие; 
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• Отстранява от конкурса кандидати, които в срок от пет работни дни не са отстранили 

пропуските в подадената документация или е налице дублиране на финансирането на 

заявената активност от други източници;  

• Оценява подадените заявления и извършва класиране на кандидатите на базата на 

критериите за включване на представители на ШУ в целевата група на проекта за участие 

в дейности №№4, 5, 7 и 8. По преценка на екипа за управление на проекта от ШУ може да 

бъде сформирана комисия за оценка с допълнителни членове.  

• Публикува списък на класираните участници в целевата група и резервите, ако има такива 

 

3.4. При наличие на свободни финансови средства, поради неусвояване на планираните средства 

от класираните кандидати, в проекта се включва следващия кандидат в класирането за целевата 

група. 

 

3.5. При необходимост се обявява допълнителен конкурс за запълване на освободени места в 

целевите групи. 

 

3.6. Всички заседания на комисиите за определяне на участниците в целевите групи се 

протоколират. 

 

3.7. Всички решения на комисията се оповестяват на интернет страницата на ШУ. 

 

 

  

 

„Документът е изготвен с финансовата помощ на ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. Шуменският университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на 

Европейския съюз или Управляващия орган.” 
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Приложение № 1 

 

КРИТЕРИИ 

за включване на преподаватели от Шуменски университет в целевата група на проекта за 

участие в дейност №4 Обучения на преподаватели в България 

 

 1 .Професионалното направление, към което принадлежи преподавателя 

Професионално направление 6.2. Растителна защита 5 т  

Друго професионално направление, имащо отношение към обучението на 

студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в ПН 6.2 

4 т. 

 

2. Заемана длъжност от преподавателя 

Асистент 5 т. 

Главен асистент 5 т. 

Доцент  3 т. 

Професор 2 т. 

 

3. Възраст на преподавателя 

Млад учени до 34 г. вкл. 10 т. 

Не млад учен 5 т. 

 

 

 

„Документът е изготвен с финансовата помощ на ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. Шуменският университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на 

Европейския съюз или Управляващия орган.” 
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Приложение № 2 

 

КРИТЕРИИ 

за включване на преподаватели от Шуменски университет в целевата група на проекта за 

участие в дейност №5 Краткосрочни (двуседмични) специализации в асоциирани партньори 

 

1 .Професионалното направление, към което принадлежи преподавателя 

Професионално направление 6.2. Растителна защита 5 т  

Друго професионално направление, имащо отношение към обучението на 

студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в ПН 6.2 

4 т. 

 

2. Заемана длъжност от преподавателя 

Асистент 5 т. 

Главен асистент 5 т. 

Доцент  3 т. 

Професор 2 т. 

 

3. Възраст на преподавателя 

Млад учени до 34 г. вкл. 10 т. 

Не млад учен 5 т. 

 

4. Готовност на преподавателя за реализиране на краткосрочна специализация с цел 

преподаване 

Преподавателят владее езика на страната, която посещава или английски език на 

ниво минимум В1. 

10 т. 

Преподавателят има осъществена комуникация с приемащата страна и е посочил 

индикативен период за реализиране на специализацията 

10 т. 

Преподавателят има разработена учебни материали на езика на страната, която 

посещава или на английски език 

5 т.  

Брой осъществени мобилности в приемащата страна през последните 5 години 10т. за 0 

8т. за 1 

6т. за 2 

4т. за 3 

2т. за 4 

0т. за 5+ 

Преподавателят не е осъществил мобилност с цел преподаване по други проекти 20 т.  

Преподавателят не е посещавал същата приемаща организация при предходни три 

мобилности. 

10 т. 

 

„Документът е изготвен с финансовата помощ на ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. Шуменският университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на 

Европейския съюз или Управляващия орган.” 
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Приложение №3 

 

КРИТЕРИИ 

за включване на студенти в целевата група на проекта за участие в дейност №7 Обучение на 

студенти по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност 

 

1. Студентът се обучава в специалност от професионално направление 6.2. Растителна 

защита 

 

2. Среден успех  

5,50 – 6,00 20 т.  

4,50 – 5,49 10 т.  

4.00 – 4,49 5 т. 

 

3. Към точките се добавя оценка на мотивационно писмо от кандидата, поставена от 

комисията по конкурса /по шестобалната система/ 

 

 

 

 

„Документът е изготвен с финансовата помощ на ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. Шуменският университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на 

Европейския съюз или Управляващия орган.” 
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Приложение №4 

 

КРИТЕРИИ 

за включване на студенти в целевата група на проекта за участие в дейност №8 Развитие на 

меки умения в студентите за реализация на пазара на труда 

 

1. Студентът се обучава в специалност от професионално направление 6.2. Растителна 

защита 

 

2. Среден успех  

5,50 – 6,00 20 т.  

4,50 – 5,49 10 т.  

4.00 – 4,49 6 т. 

 

3. Към точките се добавя оценка на мотивационно писмо от кандидата, поставена от 

комисията по конкурса /по шестобалната система/ 

 

 

 

 

„Документът е изготвен с финансовата помощ на ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. Шуменският университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на 

Европейския съюз или Управляващия орган.” 
 

http://www.eufunds.bg/

