
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ 

гр. София, жк. Иван Вазов, ул „Балша“ 2;  тел: 02 852 34 11, 0887 959 236, 0893 458 300 

e-mail: pgd_el.vazova@mail.bg; info@pgdsofia.com 

 
Д О Г О В О Р от   ................................... 2021г. 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ по ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА в РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА 

Днес,……………., в гр. София между………………………………………………………………………………………… 

ЕИК………………………………………….с адрес:………………………………………………………………………………….. 

представлявана от …………………………………………………………………………………………………………………. 

от една страна, наричано в договора за краткост ОБУЧАВАЩ, и 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“, ЕИК 000669742, с адрес: гр. София, ул. „Балша“ № 2, представлявана 

от Даниела тодорова Шошова, директор, от друга страна, наричано в договора за краткост УЧИЛИЩЕТО,  се сключи настоящият договор 

за следното: 

I. ПРЕДМЕТ 

Настоящият договор урежда провеждането на ОБУЧЕНИЕ по ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА за учебната 2020/21 г. на 

ученика/чка…………………………………………………………………………………......................................................................................... 
от XI ........ клас на ПГД „ Ел. Вазова в раеална работна среда в: 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

посочва се предприятието/обекта/ на ОБУЧАВАЩИЯ, с помощта на специалисти-служители на ОБУЧАВАЩИЯ. 
1.1. Практическото обучение се провежда за учениците от десети/ единадесети клас, за времето от 05.07.2021 г. до 13.07.21 г. вкл.,    

1.2. Дневната продължителност на ОБУЧЕНИЕ по ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА е не повече от 7 /седем/ часа. 

1.3. Графикът за провеждане на ОБУЧЕНИЕ по ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА се определя от директора на училището 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

2. Права и задължения на УЧИЛИЩЕТО: 

2.1. УЧИЛИЩЕТО задължава учениците по време на практиката: 

2.1.1. Да спазват технологичната дисциплина и вътрешния ред, регламентирани от ОБУЧАВАЩИЯ съгласно проведен инструктаж от 

представител на ОБУЧАВАЩИЯ преди началото на  ОБУЧЕНИЕ по ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА  

2.1.2. Да спазват изискванията за техника на безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, съгласно проведен инструктаж 

от представител на ОБУЧАВАЩИЯ преди началото на ОБУЧЕНИЕ по ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА; 

2.1.3. Да посещават ОБУЧЕНИЕТО по ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА с работни дрехи или подходящо облекло и да използват 

предоставените им лични предпазни средства при необходимост; 

2.1.4. Да опазват собствеността на ОБУЧАВАЩИЯ; 

2.1.5. Да не разгласяват информация, станала им известна по време на учебната практика, която се отнася до клиенти на 

ОБУЧАВАЩИЯ и /или до дейността на ОБУЧАВАЩИЯ, и/ или се третира като конфиденциална от ОБУЧАВАЩИЯ; 

2.1.6. Да спазват трудовата дисциплина и Правилника за вътрешния трудов ред на ОБУЧАВАЩИЯ. 

3. Права и задължения на ОБУЧАВАЩИЯ:   

3.1. ОБУЧАВАЩИЯТ се задължава да приеме ученика/ ученичката на практическо обучение и да осигури наставник за срока на стажа; 

3.2. ОБУЧАВАЩИЯТ  осигурява място за обучение, съобразно професията/специалността, и учебни теми и критериите, приети и 

предоставени на ОБУЧАВАЩИЯ от екипа  на ПГД „ Ел. Вазова“ 

3.3. За срока на ОБУЧЕНИЕТО по ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА, ОБУЧАВАЩИЯТ спазва процедура и срокове; попълва набор от 

документи , разработени и предоставени му от ученика/чката.и  

3.4. ОБУЧАВАЩИЯТ се задължава да провежда инструктаж по спазване на условията на вътрешния трудов ред, техника на 

безопасността, хигиената на труда и противопожарна охрана съобразно нормативните изисквания и отрази това в предвидените за 

целта инструктажни книги; 

3.5. ОБУЧАВАЩИЯТ се задължава да запознае учениците с установените технологични правила за вътрешния ред в предприятието 

преди началото на практическото обучение; 

3.6. ОБУЧАВАЩИЯТ се задължава да уведоми незабавно ръководството на УЧИЛИЩЕТО за настъпили злополуки и произшествия с 

ученика/ученичката по време на практическото обучение; 

3.7. ОБУЧАВАЩИЯТ подпомага учениците в обучението със своите специалисти. 

 

III.ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.  Настоящият договор се сключва съгласно чл. 30 ал.1 и чл.31. ал2 от Закона за професионалното образование и обучение, 

съгласно целите на практическото обучение и изискванията на държавния учебен план със съпътстващата го учебна 

документация, за осигуряване на съвременна професионална подготовка на учениците по изучаваната от тях професия 

/специалност/. Не са предвидени финансови взаимоотношения във връзка с провеждането на практическото обучение в реална 

работна среда. 

2. Изменения и допълнения на договора могат да бъдат правени само с писмено споразумение, подписано между страните, което 

става неразделна част от него. 

3. Всяка една от страните може предсрочно да прекрати действието на настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие 

отправено от другата страна. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

ЗА ОБУЧАВАЩИЯ:     

 

 Работодател/Представител:..........................................     

          /.................................................................................................../           

                                                                                                                                                  ЗА УЧИЛИЩЕТО: 

 Родител/Настойник:......................                                                                                                        …………………………. 

/……………………................................................................../           

                                                                                                                                                               /Даниела Шошова,  

                                                                                                                                                                директор ПГД „ Ел. Вазова“/ 

 Ученик : .................................... 

        /................................................................................................./ 
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