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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ - ФАЗА I

I. Общи положения

Чл. 1. Тези правила определят реда и условията за изпълнение на дейности по проект
BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ - фаза 1, реализиран от МУ-Плевен,
посочван по-долу като „проекта“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на
Европейския съюз.

Чл. 2 (1) Всички участници в проекта са длъжни да спазват Инструкцията за реда и
условията за изпълнение на дейностите по проекта, наричана за краткост по-долу
„Инструкция/та“, съставляваща неразделна част от тези правила и Ръководството за работа с
информационната система на проекта, достъпни на адрес: http://praktiki.mon.bg/sp.

Чл.3 За изпълнение дейностите по проекта на основание сключен партньорски договор
между МОН и МУ-Плевен - партньор по проекта, е определен Екип за изпълнение на
дейностите по проекта /ЕИДП/, включващ  водещ функционален експерт, функционалните
експерти, експерти финансово-счетоводно обслужване и технически изпълнители, съобразен с
определения по проекта индикативен бюджет, въз основа на  издадена заповед на Ректора №
1664/29.08.2016 г.

Чл. 4. (1) За включване в проекта за практическо обучение (практика) в реална работна
среда могат да кандидатстват всички действащи студенти в МУ- Плевен, като:

1.1 Студентите от 1 /първи/ курс на всички специалности могат да се ползват от
проекта от началото на втория семестър;

1.2 Студентите от последен курс на обучение от всички специалности  могат да
се ползват от проекта най-късно до първата обявена дата за първи държавен
изпит или защита на дипломна работа.

(2) Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта
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веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-
квалификационна степен. Студентът може да се включи в практика и втори път в рамките на
обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен, ако на работодателя,
при който провежда практиката си, поради доказано нарушение, е прекратено правото на
участие в проекта.

(3) Студентите следва да декларират, че са запознати изцяло с изискванията заложени в
Инструкцията, цитирана по-горе, като подписват декларации за съответствие и спазени
изисквания, по утвърдени от МУ – Плевен образци /Приложение №3/.

Чл. 5. (1) Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на
изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални
направления), в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда в изпълнение на
задачи, възложени от обучаваща организация, съгласно нарочно изготвена програма, която не
замества предвидена по учебен план за съответната специалност и образователно-
квалификационна степен практика.

Чл. 6. Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под
контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на
преподавател от МУ-Плевен - академичен наставник.

II. Действия по регистрация на студента в информационната система и дейности по
кандидатстването и провеждането на практиката

Чл. 7. (1) Дейностите по регистрация в изградения в информационна система модул с
интернет адрес http://praktiki.mon.bg/sp., както и дейностите по кандидатстването и
провеждането и отчитането на практиката се предприемат от студента, съгласувано с ментора и
академичния наставник, съгласно цитирана по-горе Инструкция.

(2) Първоначалната регистрация на студента подлежи на проверка за достоверност от
Екип за изпълнение на дейностите по проекта /ЕИДП/ на МУ-Плевен.

(3) След потвърждаване от страна на студента за участие в практиката и при наличието
на сключени и прикачени в информационната система договори между: обучаващата
организация, в която ще се проведе обучението, и МУ-Плевен; ментора и МУ-Плевен;
академичния наставник и МУ-Плевен и при утвърдени програма и график в информационната
система, се сключва и договор за провеждане на практическо обучение между студента и МУ-
Плевен (по образец). Сключеният договор между студента и МУ-Плевен се прикачва в
информационната система не по-късно от 5 календарни дни преди началото на практическото
обучение.

(4) След успешното приключване на проведената практика студентът генерира финален
отчет за дейността си (по образец), който се потвърждава от ментора и академичния наставник
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чрез информационната система до 5-о число на месеца, следващ месеца на приключване на
практиката и получава от МУ-Плевен  удостоверение по образец, което се генерира чрез
информационната система.

III. Дейности на обучаващата организация. Ментор

Чл. 8. Екипът за организация и управление на проекта в МОН (ЕОУП) проверява за
допустимост регистрираните в информационната система  обучаващи организации по проекта,
които могат да бъдат: стопански и нестопански организации, държавна и общинска
администрация, училища и обучителни организации, работодателски организации и други
юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно
утвърдени регистри, минимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на
проекта;

Чл. 9. За целите на проекта МУ-Плевен сключва договор с обучаващата организация по
образец за свои студенти, които са кандидатствали и са одобрени за практика. Договорът се
сключва след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в
практика в обучаващата организация и преди началото на първата практика в нея.

Чл. 10. (1) Менторите следва да бъдат в трудови или други допустими от
законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди
началото на практиката и да познават дейностите, които ще се възлагат на студента по време на
практиката. Менторите следва да притежават висше образование и да притежават минимум 3
години професионален в областта на провежданата практика стаж. Един ментор може да
отговаря по едно и също време за не повече от 10 студенти, участници в практиката

(2) Всеки ментор следва да декларира, че е запознат изцяло с изискванията, заложени в
инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта, и ще се ръководи от
същата в дейностите си, като подписва декларации за съответствие и спазени изисквания, по
утвърдени от МУ – Плевен образци /Образец №.1/

(3) Менторът сключва договор по образец за участие в дейностите по проекта с МУ-
Плевен за обучаваните студенти в реална работна среда. Договорът се сключва преди началото
на първата практика и след сключването на договор между обучаващата организация и МУ-
Плевен;

(4) За извършената работа по проекта менторът получава възнаграждение, което се
изплаща от МУ-Плевен след приключване на студентската практика/практики, въз основа на
генериран/и отчет/и за отработените часове, приет/и от съответното длъжностно лице от ЕИДП
при условията и по реда на Инструкцията.
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IV. Участници и дейности в МУ-Плевен за провеждане на дейностите по
проекта.

Чл.11. (1) Възлагането на задълженията на академичните наставници и участващите в
ЕИДП следва да се извърши въз основа на договор, сключен с МУ-Плевен, за целия срок на
проекта при съблюдаване задълженията на лицата, броя на часовете заетост, часовата ставка и
условията, при които се изплаща възнаграждението, според типа на основното правоотношение
на лицата, съгласно Инструкцията по проекта, цитирана по-горе.

(2) Сборът от общия брой часове по индивидуалните договори на лицата, съгласно
предходната алинея, не трябва да надвишава общия брой часове от индикативния бюджет по
проекта, определен за МУ-Плевен за съответната длъжност.

(3) Лицата, ангажирани за работа по проекта, получават възнаграждение въз основа на
изготвен по образец отчет за отработените часове и извършените дейности, при условията и по
реда на Инструкцията.

Чл.12. (1) Академичният наставник, който трябва да има висше образование, степен
„магистър“, и да притежава минимум 3 години преподавателски опит във висше училище,
следва да се регистрира в информационната система на проекта и да попълни своя профил,
съгласно указанията. Той извършва дейности по подпомагане, наблюдение, контрол, отчитане и
удостоверяване на практическото обучение, които се извършват чрез информационната система
и на място в обучаващата организация.

(2) Един преподавател може да бъде академичен наставник по едно и също време на не
повече от 15 студенти, участници в практическото обучение.

(3) Академичните наставници следва да декларират, че са запознати изцяло с
изискванията, заложени в Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по
проекта и ще се ръководи от същата в дейностите си, като следва да бъдат подписани
декларации за съответствие и спазени изисквания, по утвърдени от МУ - Плевен образци
/Образец №2/.

Чл. 13. (1) Функционалният експерт следва да подпомага, организира и следи за
реализацията на дейностите по проекта в МУ-Плевен, като  партньор, съгласно указанията по
проекта.

(2) Функционалният експерт следва да организира информационни срещи със
студенти, преподаватели и обучаващи организации, да се включва в организираните от
конкретния бенефициент - МОН, обучения за изпълнение на проектните дейности; да
разпространява във висшето училище информация за възможността студентите да се включат в
практическо обучение в реална работна среда; да организира участието на обучаващи
организации; да подпомага, насочва и консултира студентите при кандидатстването им и при
избора на академичен наставник; да организира участието и регистрацията на академичните
наставници за всяко от акредитираните професионални направления на висшето училище; да
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следи за несъответствие на данни при регистрацията на студентите, организира проверка и
отстраняване на несъответствието; да следи за отчитането на практическото обучение от страна
на студентите, академичните наставници и менторите и други подробно разписани в
Инструкцията към проекта, които следва да бъдат заложени като допълнение към длъжностната
характеристика по сключения договор съгласно чл.11, ал.1 от тези правила.

Чл.14. Водещият функционален експерт изпълнява дейностите по чл. 22, ал. 2 от
инструкцията, като допълнително: координира дейностите на функционалните експерти от МУ-
Плевен; въвежда и проверява в информационната система данни за участниците в проектните
дейности от страна на МУ-Плевен; организира и координира сключването на договорите,
свързани с провеждане на дейности по проекта; осъществява и поддържа връзка с
ръководството на висшето училище и екипа за организация и управление на проекта във връзка
с проектните дейности; отговаря за изготвянето на становища, поискани от екипа за
организация и управление; при поискване предоставя писмена информация на екипа за
организация и управление на проекта за извършените от МУ-Плевен дейности; за целите на
сключване на застраховка „Злополука“ на студентите за периода на практиката проверява,
потвърждава и изпраща чрез информационната система на екипа за организация и управление
на проекта данни за предстоящите практики и други подробно разписани в инстукцията към
проекта, които седва да бъдат заложени като допълнение към длъжностната характеристика по
сключения договор съгласно чл.11, ал.1 от тези правила.

Чл. 15. Техническият изпълнител подпомага дейността на функционалните експерти и
при необходимост съдейства на академичните наставници, менторите студентите и експертите
финансово-счетоводно обслужване и други подробно разписани в инстукцията към проекта,
които седва да бъдат заложени като допълнение към длъжностната характеристика по
сключения договор съгласно чл.11, ал.1 от тези правила.

Чл. 16. Финансово-счетоводното обслужване на дейностите по проекта се извършва от
експерт финансово-счетоводно обслужване, който въвежда в информационната система
предоставения на МУ-Плевен индикативен бюджет; извършва оперативна обработка на
счетоводната документация и други документи, отразяващи счетоводна информация за
приходите, разходите и други операции; предоставя информация и за операции на касова и
начислена основа по проекта, по реда, предвиден за извънбюджетните сметки и фондове,
съгласно утвърдените указания на министъра на финансите; извършва плащания и отразява
разходите по отделни счетоводни аналитични партиди по проекта; изготвя оборотна ведомост,
главна книга и аналитична ведомост с натрупване за всеки отчетен период; сканира и
публикува в информационната система финансовата документация по проекта и въвежда данни
за извършените разходи и други подробно разписани в инстукцията към проекта, които седва да
бъдат заложени като допълнение към длъжностната характеристика по сключения договор
съгласно чл.11, ал.1. от тези правила.
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V. Други разпоредби

Чл. 17. (1) МУ-Плевен, в качеството на  партньор по проекта, с цел информиране и
публичност на проектните дейности и създаване на условия за широко огласяване на целите и
достиженията от изпълнението на проекта пред целевите групи и обществото и популяризиране
на донорската помощ, публикува на официалната си интернет страница подробна информация,
необходима за реализация на проекта, както и линкове (връзки) към интернет страницата на
проекта (http://praktiki.mon.bg/sp). Оказва пълно съдействие на МОН при провеждането на
информационни събития, рекламно-информационни кампании за запознаване на студентите,
преподавателите, обучаващите организации и обществеността с целите на проекта, дейностите
по изпълнението, както и с постигнатите резултати.

(2) Всички рекламни материали, предоставени от МОН, предназначени за презентиране
на проекта, следва да се приемат, съхраняват и използват по предназначение от ЕИДП към МУ-
Плевен, като се поставят предоставените от МОН информационни табели на помещенията, в
които се съхраняват документи или се извършват дейности по проекта;

(3) Всички изготвени документи при и по повод изпълнението на проекта следва да се
изготвят по утвърдени по проекта образци и да съдържат логата, слоганите и символите на ЕС и
ОП НОИР съгласно изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане
на правилата за информация и комуникация 2014-2020, достъпен в информационната система
на проекта;

(4) Цялата документация по проекта, в т.ч. кореспонденцията между МОН и МУ-Плевен,
между МУ-Плевен и студентите, както и между МУ-Плевен и обучаващите организации се
осъществява писмено (в това число и по електронна поща). Същата  следва да се съхранява
съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

Чл. 18. Всеки студент, сключил договор за провеждане на практическо обучение в
реална работна среда, подлежи на задължително застраховане със застраховка „Злополука“ ,по
ред и начин, изрично уреден в инструкцията.

Чл. 19. Размерът на средствата за изпълнение на дейностите за реализация на
практическо обучение на студенти за цялата продължителност на проекта се определя с
индикативен бюджет на МУ-Плевен, в качеството на  партньор, който е изготвен и предоставен
от МОН.

Чл. 20. Промени в индикативния бюджет на МУ-Плевен, подлежат на извършване само в
конкретни случаи и по ред, подробно разписан в Инструкцията за реда и условията за
изпълнение на дейностите по проекта.

Чл. 21. Финансовите дейности по реализирането и отчитането на проекта следва да се
извършват съгласно Инструкцията.
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Тези правила са изготвени на основание чл.25, ал.4 и 5 от Инструкция за реда и
условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики – фаза 1“. финансиран
по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ (ОП
НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз във връзка с точка 7.6 от договор
за партнъорство №003-120/13.06.2016г. сключен между МОН в качеството на бенефициент и
Медицински университет- Плевен.

Настоящите подлежат на съгласуване с бенефициента МОН преди прилагане  и
публично оповестяване съгласно точка 7.6 от договор за партнъорство № Д03-120/13.06.2016 г.,
сключен между МОН в качеството на бенефициент и Медицински университет- Плевен

ИЗПОЛЗВАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Студентска практика” - практическо обучение на студент, проведено в реална работна среда
с продължителност 240 часа;

„Обучаваща организация” - организация, в която се провежда студентска практика;
„Практикант” - студент, избран от обучаваща организация и потвърдил участието си в
практическо обучение;

„Ментор“ - лице, което е в трудови или други допустими от законодателството
правоотношения с обучаващата организация, в която се провеждат студентски практики;
„Академичен наставник” - преподавател от висшето училище, в което се обучават студентите,
участващи в практическо обучение;

„Информационна система” - уеб базирана система за реализиране и отчитане на проекта на
адрес: http://praktiki.mon.bg/sp;

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

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

„ЕОУП“ - Екип за организация и управление на проекта в МОН

„ЕИДП“ – Екип за изпълнение на дейностите по проекта в МУ - Плевен

„Инструкцията“ - инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект
„Студентски практики – фаза 1“.

ПРИЛОЖИМИ ОБРАЗЦИ

1. Декларация за съответствие и спазени изисквания. /Приложеие №1,
Приложение №2, Приложение №3/, утвърдени от МУ-Плевен.
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2. Образец на договор за сътрудничество при провеждане на практическо
обучение на студенти от висшите училища (между висше училище и обучаваща
организация), утвърден по проекта;

3. Образец на договор за провеждане на практическо обучение (между студент и
висше училище), утвърден по проекта

4. Образец на договор с ментор за провеждане на практическо обучение (между
ментор и висше училище), утвърден по проекта;

5. Образец на договор с академичен наставник за участие в провеждане на
практическо обучение (между преподавател от висше училище и висше
училище), утвърден по проекта;

6. Образец на допълнително споразумение с академичен наставник за участие в
провеждане на практическо обучение (между преподавател от висше училище и
висше училище), утвърден по проекта;

7. Образец на договор с функционален експерт за изпълнение на дейности по
проекта, утвърден по проекта;

8. Образец на договор с водещ функционален експерт за изпълнение на дейности
по проекта, утвърден по проекта;

9. Образец на договор с експерт финансово-счетоводно обслужване за изпълнение
на дейности по проекта, утвърден по проекта;

10. Образец на договор с технически изпълнител за изпълнение на дейности по
проекта, утвърден по проекта ;

11. Образец на допълнително споразумение с експерт от висшето училище за
изпълнение на дейности по проекта, утвърден по проекта.

Забележка: всички приложими образци с изключение на тези по т.1 са
достъпни на  интернет адрес http://praktiki.mon.bg/sp. Образците по т.1 са
достъпни на официалната интернет страница на МУ-Плевен: http://www.mu-
pleven.bg/index.php/2012-11-06-10-57-42?lang=bg


