
1 

 

01.01.01FM  

 

 

Д О Г О В О Р 
за провеждане на практическо обучение  

на студентите от Икономически университет – Варна   

 

№……........... 

 

 

Днес, …………… 20… г. в гр. Варна във връзка с чл. 2, т. 2 от ПМС № 103/1991 г. 

за практическото обучение на студентите (ДВ, бр. 46/1991 г.),  между: 

 

1. …………………………………… (три имена на студента),  ЕГН …………., 

адресгр.……..…, ул. “……………..” № …, студент в Икономически университет-Варна 

в … курс, специалност………….…, СИН … наричанпо-долу „СТУДЕНТА“от една 

страна,   

и 

2. …………………………., със седалище и адрес на управление 

гр…………….., п.к……………., ул. …………….. №…., идентификационен номер по 

БУЛСТАТ ……………………….., идентификационен номер по ДДС BG………………, 

представлявано от ………………………. - Управител, наричано по-нататък 

“ПРЕДПРИЯТИЕТО”от друга страна,  

се сключи настоящият договор за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Предмет и цел на настоящия договор е приемането на практическо обучение на 

СТУДЕНТА за срок от 45 календарни дни в периода ……..……………... 20… г., във 

връзка с: 

1. повишаване качеството и гъвкавостта на учебния процес, съобразно учебните планове 

на ИУ-Варна и реалностите на бизнеса в условията на пазарна икономика и външна 

конкурентна среда; 

2. подобряване на възможностите за реализация на завършващите студенти в 

съответствие със стратегията за управление на човешките ресурси на 

ПРЕДПРИЯТИЕТО; 

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТА 

Чл. 2. СТУДЕНТЪТ се задължава: 

1. да се яви на практическо обучение през времето, определено в настоящия договор; 

2. да представи разработена програма на основата на подсистемата за професионално 

практическо обучение на студентите в ИУ-Варна; 

3. да уведоми ПРЕДПРИЯТИЕТО за определения преподавател-ръководител за научно-

методическо ръководство на практическото обучение. 

 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Чл. 3. (1) ПРЕДПРИЯТИЕТО се задължава: 

1. да приеме на практическо обучение студента; 

2. да организира провеждането на практическото обучение съобразно разработената от 

СТУДЕНТА програма, като определи ръководител на практиката от ПРЕДПРИЯТИЕТО, 

работно място на студента (стажанта) и продължителност на работното време; 
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3. да осигури за трудова злополука и професионално заболяване стажанта по време на 

провеждане на практическото обучение; 

4. да осигури работно облекло и лични трудови предпазни средства по ред, определен за 

работниците и служителите на ПРЕДПРИЯТИЕТО; 

5. да издаде удостоверение на студента за времето на провеждане на практическото 

обучение, подписана от ръководителя на практиката въз основа на отчет на студента 

(стажанта) за резултатите от практическото обучение; 

6. да предостави преценка за практическото обучение на студента по следните 

показатели: 

а) равнище на теоретичната подготовка и способност за практическо приложение на 

теоретичните знания; 

б) проявен интерес към проблемите на управлението в предприятието; 

в) способности за самостоятелна работа; 

г) управленски качества, проявени по време на практиката; 

д) трудова дисциплина и добросъвестност в работата; 

е) други качества. 

(2) Социалното осигуряване на студентите, провеждащи практическо обучение по 

сключен трудов договор, се извършва по общия ред.  

(3) Копие от отчета по т. 5 на ал. 1 се предоставя на ръководителя на катедрата към 

СТУДЕНТА от съответната специалност (преподавателя-ръководител за научно-

методическо ръководство на практическото обучение). 

 

ІV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА 

Чл. 4. Всички изменения и допълнения в договора се правят в писмен вид, с анекс към 

договора. 

Чл. 5. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. с предизвестие със срок от един месец; 

2. по взаимно съгласие между страните; 

3. при постигане на целта; 

4. други основания, предвидени в закона. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Програмата по чл. 2, т. 2 се представя от стажанта при подписване на договора. 

Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

договарящите се страни. 

 

 

 

       ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО:  

СТУДЕНТ: ....................................   УПРАВИТЕЛ: .................................... 


