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ДЕКЛАРАЦИЯ1 
във връзка с  чл. 3, ал. 3, 4, и 5 от Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите 

по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - Фаза 1“   

Аз, долуподписаният/та2, …………………....................…..…………………………… с ЕГН: …...........…………….…., 
студент в СА „Д. А. Ценов“- Свищов, спец. .............................., с фак. № ...…..…………., в качеството 
си на СТУДЕНТ-ПРАКТИКАНТ  по проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики-Фаза 1“,  

декларирам , че: 
1. Към датата на кандидатстване за студентската практика не съм в трудови правоотношения, нито в 

правоотношения по Закона за задълженията и договорите с обучаващата организация 

…………………………………………....………………………............................………3. 

2. Нямам родствена връзка по пряка или съребрена линия със собственика/управителя и/или  

член на управляващия орган на обучаващата организация ...........…….......………….........................................3 

3.  Нямам родствена връзка по пряка или съребрена линия с ментора 

…………………………………....…..………...……....4, определен от обучаващата организация ......................................3 

4. Към датата на кандидатстване за студентската практика ...............................................5 в трудови 

правоотношения или в правоотношения по Закона за задълженията и договорите с работодател 

………….….................……..............………6 в град/село ............................., на .......... часов работен ден. При 

започване на работа или промяна на трудовите правоотношения с работодателя ще информирам в 

писмена форма академичния наставника. 

5. Периодът на договора за провеждане на практиката е 6 месеца. Практиката ще започне на първия 

ден от този шест месечен период на дата ............................ (няма да стартирам практиката по-рано от 

тази дата) и ще завърши на дата .......................... (няма да приключа практиката по-рано от тази дата, но 

може по обективни причини графикът да се удължи до края на 6 месечния период, за което ще 

информирам писмено академичния наставник). При неспазване на предварително посочените дати на 

започване и приключване на практиката, както и на графика по часове, нося лична отговорност, при 

което академичният наставник  ще има право да не потвърждава практиката ми след приключването й. 

6. За периода на провеждане на студентската практика декларирам че, ще пребивавам в 

град/село..............................., където ще провеждам практиката. В периода на провеждане на 

практиката....................................................................................7.  

7. Маркирайте и попълнете:   □ Не съм участвал/а към днешна дата в Проект „Студентски 

практики“.    □ Участвал/а съм в Проект „Студентски практики“ в периода 2013-2015 год. Приключил/а 

съм практика на дата ......................, в обучаваща организация .......................................................................  

За невярно декларирани данни знам за наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

Дата: ……….......……                                                            Подпис: …............…............ 

                                                           
1
Декларацията се попълва и подписва от студента. 

2 
Име, презиме и фамилия на студента. 

3
 Наименование на обучаващата организация, в която студентът-практикант кандидатства. 

4
 Име, презиме и фамилия на ментора. 

5
  Попълнете дали към днешна дата сте работещ или не сте, със следния текст: съм работещ /не съм работещ 

6
 Името на организацията работодател, където сте на работа ( в трудови правоотношения). Ако не сте работещ - не попълвате.  

7
 Попълнете дали ще работите или няма да работите в периода на практиката, със следния текст: няма да работя/ще работя в град.. 
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СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА8 

от академичен наставник................................................................... 

за комплексна проверка на договор за практическо обучение  

Студентът/ката................................................................................................................................ 

фак. № ......................, форма на обучение ....................... предостави договор за 
провеждане на практическо обучение и при извършената проверка се установи, че 
са изпълнени следните указания: 
□ има сключен договор по проекта между работодателя и Стопанска академия; 
□ има сключен договор по проекта между ментора и Стопанска академия; 
□ договорът на студента - лични данни, постоянен адрес и банкова сметка на 
студента, е попълнен коректно и проверен от академичния наставник;  
□ студентът/ката е попълнил/а Декларация; 
□ периодът на договора на студента е 6 месеца. Практиката на студента/ката ще 
започне на първия ден от този шест месечен период на дата ............................ 
(практиката не може да стартира по-рано от тази дата) и ще завърши на дата 
................................ (практиката не може да приключи по-рано от тази дата, но може 
по-обективни причини графикът да се удължи до края на 6 месечния период); 
□ графикът на студента е съобразно формата на обучение и ангажиментите на 

студента. 

□ графикът е съобразен според формата на обучение и работното време по трудов 

договор на студента, ако студентът е работещ. 

Предоставената служебна бележка на студента удостоверява от академичния 
наставник, че са спазени всички условия за започване на практика, а за спазването на 
датите на започване и приключване на практиката, както и графика по часове ще 
бъдат проверявани по време на практиката от академичния наставник, който носи 
отговорност за тази информация.  

При неспазване на графика от страна на студента, академичният наставник ще 
има право да не потвърждава практиката. 
 
 

Свищов, ............... 2017 г.               Академичен наставник: .....................................

                                                             (подпис) 

 

                                                           
8Служебната бележка се попълва и подписва от академичния наставник. Студентът предоставя 
непопълнена Служебната бележка на академичния наставник, като предварително проверява дали 
е изпълнил указанията по служебната бележка, за да бъде сигурен, че отговаря на указанията и ще 
получи подписана служебна бележка. 
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