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РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИ УЧИЛИЩА  

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ПО 

ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-2.013 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ 2“, 

ФИНАНСИРАНА ПО ОП НОИР 2014 – 2020 Г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА РЕКТОРИ, 

 

 Управляващият орган на ОП НОИР публикува покана за кандидатстване по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Студентски 

практики 2“ с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката (МОН). 

Допустими партньори по процедурата са всички висши училища, създадени при условията 

и по реда на Закона за висшето образование, и получили институционална акредитация.  

 Основните цели на процедурата са насочени към: 

- Подобряване на практическите умения на студентите, в зависимост от нуждите на 

пазара на труда; 

- Укрепване на връзките между висшите училища и работодателите и повишаване 

на ефективността на  партньорства между тях. 

 Поканата към МОН и всички документи към процедурата за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ са публично достъпни на електронен адрес: 

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=737. Крайният срок за подаване на 

проектното предложение през системата ИСУН 2020 е 17.30 часа на 14.10.2019 г. 

 Във връзка с гореизложеното се канят всички висши училищата като партньор на 

МОН при реализацията на проект по процедура BG05M2OP001-2.013 „Студентски 

практики 2“. Проектът е с продължителност от 40 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г. 

 В случай, че ръководеното от Вас висше училище желае да се включи като 

партньор в изпълнението на проекта, следва да попълните и подпишете цитираните по-

горе декларации.  

 В приложените декларации е необходимо да бъдат попълнени личните данни на 

представляващия висшето училище и данните на самото висше училище, след което 

разпечатани в два екземпляра, и положени подпис и печат на висшето училище. 



Декларациите следва да бъдат изпратени в срок до 7 октомври 2019 г. включително на 

адрес: София 1000, бул. “Княз Александър Дондуков” № 2А, Министерство на 

образованието и науката, на вниманието на г-жа Соня Кръстанова - директор на дирекция 

„Финанси”.  

 Образците на декларации ще бъдат изпратени на всички висши училища с 

официална кореспонденция. 

 За допълнителна информация и възникнали въпроси можете да се обръщате към    

г-н Борислав Първанов – главен експерт в дирекция „Управление и изпълнение на 

проекти“ в МОН на електронен адрес: b.parvanov@mon.bg и към г-жа Нели Павлова – 

старши експерт в същата дирекция на електронен адрес: n.miteva@mon.bg.   

 


