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Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от Оперативна програма 

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

структурни и инвестиционни фондове. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА СТУДЕНТ 

 

Долуподписаният/ата: ..........................................................................................................................,   

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............................................., постоянен адрес ............................................................................... 

......................................................, лична карта № ................................................................................,  

изд. на ........................... от МВР ........................................,  

Във връзка с участие в проект “Студентски практики“- фаза 2 декларирам, че: 

 

1. В случай, на неверифициране / непризнаване на разходите за проведеното практическо 

обучение, в резултат на констатирано нарушаване на условията за провеждането му  

и/или на задълженията от подписания от мен договор по проект „Студентски практики – 

фаза 2“, се задължавам да възстановя получената стипендия, парична сума в размер на 

600 /шестстотин/ лева, по банкова сметка на Югозападния университет „Неофит 

Рилски“, в 15–дневен срок от уведомяването ми за отказания разход. 
2. Не съм в трудови правоотношения и/или в правоотношения по Закона за задълженията и 

договорите с работодателската организация, в която ще се провежда практическото 

обучение. 

3. Практическото обучение по проекта не дублира или замества задължителното по учебен 

план практическо обучение. 
4. Запознат съм с условията за включване в практическо обучение, а именно: “Един 

студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по ОП НОИР, в 

т.ч. и по настоящия проект един път в рамките на своето обучение за придобиване на 

всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност. 

Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда обучение само за 

придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ се допуска да бъдат 

включени в до две практически обучения, финансирани по ОП НОИР, в т. ч. и по 

настоящия проект за целия период на обучението си”. 

5. Информиран съм, че промени в графика на практиката се извършват само след 

съгласуване с академичния наставник и ментора. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по смисъла на 

чл. 313 на Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: ...................          ДЕКЛАРАТОР:.………………………….. 

               (подпис) 
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