
ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 
„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ 

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

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

ПРОЦЕДУРА № 1/26.09.2016 г. 

ЗА ПРИЕМ НА ДОГОВОРИ ПО  

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“  

 

С настоящата процедура се регламентират: 

1. Изискванията и реда за подаване и приемане на договори за кандидатстване 

за провеждане на практическо обучение по проект „Студентски практики“. 

2. Отговорностите на членовете на екипа към Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ при приемане на договорите и документите.  

Срок и място за подаване на документи/договори: ежемесечно от 1-во до 

10-то число от 13.00 до 17.00 часа, Университетски център за кариерно развитие“, 

Учебен корпус № 1, ул. Иван Михайлов, № 66, Благоевград. 

Позоваване: Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по 

проект „Студентски практики“, договори за провеждане на практическо обучение 

между ментор/преподавател/студент и висше училище. Протокол № 1/ 26.09.2016 г. 

Отговорни лица: Членовете на екипа по Проекта към ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

I. Подаване на договор: 

 1. Договорът се подава само лично. 

2. Периодът за прием е от 1-во до 10-то число всеки месец. 

3. Квотата на университета е 1818 за фаза 1, като ще се приемат до 300 

договора на месец. 

4. За място на приемане на договори се определя Университетски център за 

кариерно развитие към Югозападен университет „Неофит Рилски“. 

5. Начален час 13.00 ч., краен час 17.00ч.  

II. Проверка  

1. Член на комисията проверява спазени ли са всички изисквания/попълнени 

реквизити по отношение на договора, представен на хартиен носител  и профила на 

студента в електронната платформа на проекта: 

 Всички реквизити да са попълнени/изписани  на кирилица; 

 Посочен ментор (име); 

 Избран академичен наставник (име); 

 Потвърден избор от академичния наставник; 
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 Програма за практическо обучение за съответната позиция (240 часа), 

изготвена от ментора и съгласувана и потвърдена от академичния 

наставник; 

 График, състоящ се от 240 часа, потвърден от ментора преди стартиране 

на студентската практика. Часовете в графика не трябва да надвишават 

повече от 4 ЧАСА ДНЕВНО, да има ПОНЕ ЕДИН ПОЧИВЕН ДЕН 

седмично. Периодът за практическото обучение ТРЯБВА да бъде не по-

кратък от ТРИ МЕСЕЦА; 

 Лична BG банкова сметка. 

НАЧАЛО на студентската практика – след 20-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА. 

КРАЙ - до шест месеца, но не преди изтичане на третия месец. 

2. Налични три екземпляра от договора. 

3. Подпис на студента върху трите екземпляра. 

III. Регистриране 

1.  Приетият договор се вписва в електронна таблица от член на комисията, 

съдържаща основни реквизити като:  

 Номер по ред;  

 Трите имена на студента;  

 Специалност; 

 ОКС/Форма на обучение;  

 Телефон;  

 Е-поща; 

 Работодател;  

 Позиция;  

 Ментор;  

 Академичен наставник; 

 Дата на подаване на договора;  

 Начална дата на практическото обучение ; 

 Крайна дата на практическото обучение; 

 Потвърден график;  

 Потвърдена програма.   

IV. Прием и обработка на договор 

1. Член на екипа регистрира договора. 

2. Договорът се представя за подпис от ректора на Университета. 

3. Договорът се сканира и визуализира в системата. 
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4. Архивира се в документацията по проекта. 

5. Третият екземпляр, необходим при започване на практическото обучение и 

удостоверения за проведено практическо обучение се получава от студента от 15-то 

до 20-то число на месеца. 

V. Отказ от приемане на договор 

1. Комисията може да откаже приемането на договор при неизпълнение на 

посочените изисквания. 

2. Причината за отказ се вписва върху договора, подписва се от член на 

комисията и от студента. 

3. При отказ от студента договорът се подписва от двама членове на 

комисията. 

4. Екземпляр от договор с гриф „Отказ“ се съхранява в досието по Проекта, а 

друг се връчва на студента. 

VI. Организации-работодател и висше училище.  

1. Регистрираните в платформата на „Студентски практики“ -  фаза 1 

организации-работодатели не сe ограничават по отношение на броя ментори и броя 

на студенти. 

2. Ограничава се броят на студентите в група на академичен наставник – не 

повече от петима на академичен наставник. 

3. Академичен наставник може да бъде лице с минимум  3 години 

преподавателски опит във висше училище чл. 21, ал.1 от Инструкцията. 

4. Ограничава се броят на студентите в група на ментор – не повече от трима 

на ментор. Посочените от организацията ментори трябва да отговарят на 

изискванията в Инструкцията чл.13.   

5. Комисията може да откаже практическо обучение в организация-

работодател, в която при осъществен контрол е установено, че не се осигурява 

практическо обучение в реална работна среда. 

 

VII. Настоящата процедура е разработена във връзка с приема на договори по 

проект „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – фаза 1 и съобразно Инструкцията за реда и 

условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза 1. 

Същата е съгласувана с екипа на Проекта към Министерство на образованието и 

науката. 

 

Процедурата е изготвена от:   Комисия за прием на договори: 
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Йордан Колев      Весела Лачева 

Блага Джорова      Владислав Кръстев                    

Веселка Билева                        Йоанна Цветанова 

Весела Лачева               Блага Джорова 

..........................       

 


