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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
 

 
 
 
 

ДОГОВОР ЗА ПРАКТИКА 
 

Днес …….........2010г. в гр.Варна, между Техничеси университет - Варна, 

представляван от Ректора – доц. д-р инж. Овид Фархи, наричан по-нататък в договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ и студент ................... .......................................................….., специалност 

“Компютърни системи и технологии”, факултетен № …….............. наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

се сключи този договор, осигуряващ изпълнението на Проект № BG051PO001-3.3.03-0085, 

част от Оперативен програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейския социален 

фонд. 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението да проведе в срок 

от …........ работни дни практическо обучение в реална работна среда във 

фирма…........................................................................................................................................ 

 

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 2 Осигурява работно място за провеждане на практическо обучение от …....… работни 

дни/часа за периода от ........... 2010г. до…....... 2010г. във 

фирма……....................................................................... 

Чл. 3 Осигурява на изпълнителя заплащане за периода на проведената практика в размер на 

500 (петстотин) лева, което се извършва след провеждане на практиката. 

Чл. 4 Осигурява работно облекло и застраховка злополука за периода по чл. 2. 

Чл. 5 Осигурява експерти, извършващи предварителен инструктаж на студентите и проверка 

на условията на труд и работата им в съответната фирма. 

Чл. 6 Осигурява дневник за ежедневен отчет на извършената работа от студентите. 

Чл. 7 Признава завършеното практическо обучение като изпълнено задължение 

„производствена практика” по учебен план, необходимо за записване на следващата учебна 

година. 
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ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 8 Да спазва работното време, Кодекса на труда, изискванията за безопасност на труда и 

вътрешния ред за работа в определената фирма. 

Чл. 9 Да поддържа етични отношения с персонала, да не уронва престижа на Технически 

университет - Варна и фирмата. 

Чл. 10 Да изпълнява възложените задачи от наставника и преките ръководители качествено и 

в срок. 

Чл. 11 Да отразява ежедневно в дневник възложената и извършена работа и да иска 

отчитането й чрез подпис на длъжностното лице. 

Чл. 12 В края на периода да представи дневника за проведената практика на експерта за 

признаване на производствената практика. 

Чл. 13 При невъзможност да се яви на работа по болест или друга причина веднага да 

уведоми началника си. 

Чл. 14 На студент/ученик подписал, но не спазил този договор няма да се признава практика, 

проведена на друго място и по друго време. 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Технически университет - 

Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз или Министерството на образованието, 

младежта и науката. 

 

Този договор е подписан в два еднакви екземпляра – по един за всяка страна. 

 

 

 

 

 

 

 
СТУДЕНТ: …………..................          РЕКТОР: ………………....…… 
  (доц. д-р инж. Офид Фархи) 


