Образец № 2
№………/…………..20….. г.
ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I
Днес, …………………., в гр. ....................., между страните:
………...............................…….......................................................................................................
...…

(име

на

висшето

училище),

ЕИК

.......................................,

....................................................................................,

представлявано

с

адрес:
от

…........................................................................................................…… (имена и длъжност –
ректор, президент, директор и др.), наричано по-нататък ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ,
и
ЕГН

…….................................................................................,
...........................................................,

ЛК

№

...............................................................................,

.....................................
обучаващ

се

за

с

адрес:

придобиване

на

образователно-квалификационна степен ………………….., в ……………………………….
(факултет/департамент/филиал/колеж или др.), с факултетен номер …………., с
банкова

сметка

IBAN

№

………………………………….,

BIC:

…………….,

в

………………………… (име на банката), наричан/а по-нататък ПРАКТИКАНТ, се
сключи настоящият договор.
І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ осигурява възможност, а ПРАКТИКАНТЪТ приема да
участва в провеждане на практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.002-0001
„Студентски практики“ – фаза I, наричан по-нататък Проекта, в реална работна среда за
придобиване на професионални умения в/във …..................................................................
(име на обучаващата организация и адрес, на който основно ще се осъществява
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практиката), наричан/-а/-о по-нататък ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ.
(2) Практическото обучение се провежда с помощта и под контрола на специалист
– служител на ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, наричан по-нататък МЕНТОР, и при
наставничеството на преподавател от ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ, наричан по-нататък
АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК.
(3) Практическото обучение се провежда за 240 астрономически часа в периода от
.......................г. до ......................г. (дд.мм.гггг), но за не повече от шест месеца, считано от
началната дата на практическото обучение, посочена в настоящия договор, като
практиката следва да приключи не по-късно от един месец преди края на действието на
проекта.
(4) Дневната продължителност на практическото обучение е не повече от 8 (осем)
астрономически часа при не повече от 40 (четиридесет) астрономически часа в рамките
на седем последователни дни.
(5) Срокът на настоящия договор е с продължителност до седем месеца, считано от
началната дата по ал.3
(6) Дейностите по кандидатстване, набиране, одобряване, провеждане, контрол,
отчитане и удостоверяване на студентската практика се извършват от ПРАКТИКАНТА,
ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ чрез информационната
система на Проекта на адрес http://praktiki.mon.bg/sp.
(7) Графикът за провеждането на студентската практика се договаря между
ПРАКТИКАНТА и ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ след потвърдено от страна на
ПРАКТИКАНТА участие в практическо обучение и преди сключването на настоящия
договор. Въведеният от студента график в информационната система по Проекта се
потвърждава онлайн от МЕНТОРА и съгласува от АКАДЕМИЧНИЯ НАСТАВНИК. При
необходимост графикът подлежи на онлайн актуализация съгл. чл. 8, т. 3 от
Инструкцията.
ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Чл. 2. ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ се задължава да спазва утвърдената от министъра на
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образованието и науката Инструкция за реда и условията на изпълнение на дейностите по
Проекта,

наричана

информационната

по-нататък

система

и

Инструкцията,
да

се

запознае

Ръководството
с

за

публикуваните

работа
на

с

адрес:

http://praktiki.mon.bg/sp Общи условия на избрания изпълнител за сключване на
застраховка „Злополука“.
Чл. 3. ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ подпомага процеса по осигуряване на практическо
обучение.
Чл. 4. (1) При успешно проведена и отчетена практика ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ осигурява
на ПРАКТИКАНТА стипендия в размер на 480 лв. и издава удостоверение за проведена
студентска практика.
(2) Изплащането на стипендията се извършва до края на месеца, следващ месеца на
отчитане на практиката.
(3) За проведено практическо обучение извън срока по чл. 1 ал. 4 не се изплаща
стипендия.
Чл. 5. ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ осигурява АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК – преподавател
от висшето училище, който следи за условията, при които се провежда практическото
обучение, за съответствието на възложените на ПРАКТИКАНТА дейности с
подготовката му във висшето училище и за тяхното изпълнение от страна на
ПРАКТИКАНТА.
Чл. 6. ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ осигурява функционални експерти, технически
изпълнители и финансово-счетоводни експерти, които обезпечават процеса по
кандидатстване, набиране, провеждане, отчитане, удостоверяване и изплащане на
студентската практика.
Чл. 7. ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ чрез академичния наставник и/или функционалния
експерт следи за съответствието на избраната от студента практика с професионалното
направление, в което той се обучава.
Чл. 8. ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ предоставя информация на екипа за организация и
управление

на

проекта

за

сключването

на

застраховка

„Злополука“

чрез

информационната система.
Чл. 9. ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ писмено уведомява екипа за организация и управление на
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проекта в срок до 3 дни при настъпване на застрахователно събитие по чл. 19 от договора.
ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРАКТИКАНТА
Чл. 10. ПРАКТИКАНТЪТ се задължава да спазва Инструкцията, Ръководството за работа
с

информационната

система

и

да

се

запознае

с

публикуваните

на

адрес:

http://praktiki.mon.bg/sp Общи условия на избрания изпълнител за сключване на
застраховка „Злополука“.
Чл. 11. ПРАКТИКАНТЪТ съгласува с ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ и публикува в
информационната система графика за практическото обучение по чл. 1, ал. 7 от договора.
Чл. 12. ПРАКТИКАНТЪТ спазва графика и отразява ежедневно в информационната
система участието си в практическото обучение.
Чл. 13. При обективна невъзможност да спазва графика си ПРАКТИКАНТЪТ заявява
чрез информационната система промени в графика в съответствие с изискванията на чл.
1, ал. 7 от договора.
Чл. 14. ПРАКТИКАНТЪТ се задължава да изпълнява възложените от МЕНТОРА и
АКАДЕМИЧНИЯ НАСТАВНИК задачи качествено и в срок.
Чл. 15. След приключване на практическото си обучение ПРАКТИКАНТЪТ генерира
чрез информационната система попълнена форма – финален отчет, за участието си в
практическото обучение, който се утвърждава от МЕНТОРА и АКАДЕМИЧНИЯ
НАСТАВНИК до 5-о число на месеца, следващ месеца на приключването на
практическото обучение.
Чл. 16. ПРАКТИКАНТЪТ спазва вътрешноорганизационната култура, технологичната
дисциплина, изискванията за безопасност на труда и вътрешния ред, регламентирани от
ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.
Чл. 17. ПРАКТИКАНТЪТ се задължава да не разгласява информация за дейността на
ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, станала му известна по време на практическото
обучение, която се отнася до търговска тайна и/или се третира като конфиденциална от
ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.
Чл. 18. ПРАКТИКАНТЪТ опазва собствеността на ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ и
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носи отговорност за нанесени щети, установени липси и причинени вреди на
ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.
Чл. 19. При застрахователно събитие, настъпило в рамките на утвърдения график за
провеждане на студентската практика, ПРАКТИКАНТЪТ или друго лице са длъжни да
уведомят МЕНТОРА и/или АКАДЕМИЧНИЯ НАСТАВНИК.
Чл. 20. Практическо обучение, проведено в друга ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ, освен
посочената в чл. 1, ал. 1, не се признава за практическо обучение по Проекта.
ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 21. Настоящият договор се прекратява:
(1) с изтичане на срока, определен в чл. 1, ал. 5.
(2) при писмен отказ на ПРАКТИКАНТА да завърши практическото обучение,
като в такъв случай на ПРАКТИКАНТА не се изплаща стипендия по чл. 4, ал. 1.
(3) с едностранно писмено волеизявление на ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ за разваляне
на договора при системно виновно неизпълнение на задълженията на ПРАКТИКАНТА,
сигнализирано писмено от ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, като в такъв случай на
ПРАКТИКАНТА не се изплаща стипендия по чл. 4, ал. 1.
(4) при отпадане на основанията за започване на практическо обучение по чл. 3, ал.
1 и 2 от Инструкцията
(5) при наличие на обстоятелства по чл. 3, ал. 3, 4 и 5 от Инструкцията.
(6) при установяване на въведени от ПРАКТИКАНТА данни с невярно съдържание
в информационната система. В този случай последният губи правото си на участие в
Проекта за целия период на неговото действие и връща на ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
получената по този договор стипендия.

V. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 22. Изменения на настоящия договор се допускат при наличие на обективни
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обстоятелства и могат да бъдат правени само с писмено споразумение, подписано между
страните, което става неразделна част от договора.
Настоящият договор се сключва за целите на изпълнението на проект
BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I, финансиран от Оперативна
програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).
Настоящият договор се състави и подписа в три еднакви екземпляра – два за
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ и един за ПРАКТИКАНТА.

ПРАКТИКАНТ: ………….................. ЗА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ: ………………....……
(подпис)

(подпис и печат)

имена

имена
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