
Европейски социален фонд 2007-2013          
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 

Инвестира във вашето бъдеще! 

Министерство на образованието, младежта и науката 
Схема BG051PO001-3.1.08 „ Развитие на системите за управление  

във висшите училища ” 

 

Този документ е създаден по проект № BG051PO001-3.1.08-0018/2013 г. „ Усъвършенстване на системите за 

управление в Колеж по икономика и администрация-Пловдив ”  

Бенефициент: КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ.  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Колеж по икономика иа администрация - Пловдив  и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

                                                                                             

 

 

 

 

П О К А Н А  З А  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О  С Ъ Б И Т И Е  

 

Уважаеми госпожи и господа, 
 

Имаме удоволствието да Ви поканим на 25 Април (четвъртък) 2013 година от 

10.00 часа в заседателна зала на Колеж по икономика и администрация в град Пловдив, 

бул.„Кукленско шосе” 13 на първа пресконференция, която ще се проведе във връзка със 

спечеления проект „Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по 

икономика и администрация - Пловдив“ – BG051PO001-3.1.08 – 0018. 

Схемата за безвъзмездна помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за 

управление във висшите училища ” е разработена в съответствие с Приоритетна ос 3 на 

ОП РЧР: „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с 

потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.” 

Размера на финансовата помощ размер е  393 609,61 лв. 

Целите на тази приоритетната ос включват: 

 

 Усъвършенстване на системата за управление във висшите училища – системи за 

управление на качеството, системи за администриране на процесите, системи за 

информационно обслужване на учебната дейност, системи за събиране на 

информация за научно-изследователската дейност и др. 

 

 Разработване на критерии, методи и процедури за повишаване на качеството на 

присъщите дейности на висшите училища и резултатите от тях. 

На пресконференцията ще бъде предоставена информация за: 

1. Общата и специфични цели на проекта; 

2. Целевите групи на проекта; 

3. Основни дейности, които са заложени в проекта; 

4. Доставка на оборудване и нематериални активи; 

5. Основни индикатори за изпълнение на проекта. 

На пресконференцията ще присъстват екипа по управление на проекта, студенти,  

преподаватели и журналисти. 

Моля да потвърдите участието си на пресконференцията на тел.032/211 620, 032/ 345 617 

Запрян Богунски или Любена Каракехайова. 


