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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  
ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „ЛУИ ПАСТЬОР” – ПЛЕВЕН  

РЕАЛИЗИРА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001  
"УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1" 

 

Проектът цели адаптиране на професионалното образование и обучение 

(ПОО) към нуждите на пазара на труда, чрез сътрудничеството между системата на 
ПОО и бизнеса. Чрез провеждане на практика в реална работна среда да се постигне: 

• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса; 

• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда; 

• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на 
труда. 
 

Основни изисквания към участниците:  
  

 В дейностите, свързани с провеждане на практиката в реална работна среда могат да бъдат 

включвани ученици, в дневна форма на обучение, навършили 16 г. към момента на сключване 
на договора по проекта; 

 Максималният брой участници от Гимназията е 22 ученици; 

 Заявилите желание за включване в проекта ученици се класират по определени от училището 

критерии; 
 Да бъде регистрирана минимум една УТФ в системата на проекта;  

 Разходите за транспорт се поемат от бюджета на проекта. Могат да се извършват разходи в 

полза на практикуващите ученици до 80 лв. за ученик за пътуване през цялото време на 

практиката от мястото на училището, до мястото на практическото обучение по проекта и 

обратно, когато те се намират в различни населени места. 

За организиране и провеждане на практиките се сформира екип по проекта, 
който включва: 

 Функционален експерт  – инж. Лилия Петкова - директор, който организира, координира 

и контролира подготовката, организацията, изпълнението, резултатите и своевременното 
отчитане на дейностите по проекта. Цялостно управление, координация и наблюдение на 

всички дейности в хода на проекта. Осигурява взаимодействие, сътрудничество и информиране 
на всички страни и партньори на проекта. 

 Организатор/консултант ученически практики – инж. Надежда Найденова – ЗДУД, 

отговаря за цялостната подготовка на практиката в съответствие с приетата програма; 

съвместно с наблюдаващите учители, изготвя материали за мотивиране на учениците; 
изработва съвместно с партньорите график за провеждане на практиките; изготвя график и 

списъци на желаещите ученици по професии и специалности по работни места; 
наблюдава състоянието и напредъка и предлагат конкретни мерки за отстраняване на 

възникнали проблеми в хода на проекта.  

 Училищен финансист – Павлина Петкова – гл. счетоводител, който извършва и отчита 

разходите по проекта; носи цялата отговорност за точната, целесъобразна и прозрачна 
отчетност на проекта; извършва плащанията и води счетоводната документация на проекта; 
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изготвя регулярни, междинни и финален финансов отчет на проекта; въвежда и изготвя 

цялостната финансово-отчетна документация на проекта. 

 Наблюдаващи учители – инж. Св. Андреева, инж. Валя Недялкова, инж. Ваня Найденова, 
инж. Васил Банов и инж. Любомир Марков - учители по теория и практика на професията в 

училището - разработват програми за провеждане на практиките съвместно с работодателите и 

осигуряват изпълнението й; участват в разработването на графика за провеждане на 
практиката и изготвят списъци на определените ученици по професии и специалности по 

работни места; провеждат необходимия инструктаж по техника на безопасност и охрана на 
труда с учениците; наблюдават тяхната работа, подпомагат дейността на наставниците. 

 Ученици - Провеждат практиката в реална работна среда в организацията – работодател, 

съгласно график утвърден от наставник и наблюдаващ учител. Участват в дейностите на УТФ 

създадено по проекта.  

 Работодатели – фирми, партньори на Гимназията: „Н&В” ООД; „ЕРИ 2012” ЕООД; Фиеста 

13” ООД; ЕТ „Димитър Петров”; „Дечков 60” ЕООД - предлагат работни места, отговарящи  на 

професията/специалността за която се организира практиката на учениците; осигуряват 
наставници в зависимост от професиите, за които се обучават учениците; сключват договор с 

обучаващата институция; организират пребиваването на учениците и наблюдаващите ги 

учители; участват в съгласуването на програмите за провеждане на практиката; осъществяват 
контрол по време на практиката; съдействат за разпространение на резултатите. 

 Наставници - Установяват правилата за работа - запознават ученика/учениците с 

правилата за безопасност и охрана на труда; провеждат инструктажи – начален и на място 
срещу подпис; правила за работа с машини, инструменти, суровини и материали, ползването на 

работно/защитно облекло и защитни средства за конкретното производство; поставят  задачи и 
следи за тяхното изпълнение съгласно целите и разработените предварително критерии; 

демонстрират определени дейности или операции; съдействат при анализиране на поставените 

за изпълнение задачи и подпомага при вземането на решения; дават практически съвети 
относно планиране и изпълнение на задачите. 

Критерии за подбор на ученици: 

 

Критерии за подбор на ученици при разпределянето им в одобрените фирми -партньори при 

реализиране на проекта за подбор на фирми - партньори при реализиране на Проект                            

BG 05М2ОР001-2.006-0001 „Ученически практики– фаза 1", както следва: 

1. Среден успех по професионална подготовка 

2. Среден успех по учебна и производствена практика 
3. Личностни качества 

4. Умения за работа в екип 
5. Наложени наказания 

По всеки критерий се присъждат максимално 5 точки. 

Конкретния брой точки за всеки ученик се определя съобразно степента на 
покриване на изискванията по съответните критерии. 

 

 
Пълна информация по реализиране дейностите по проекта може да намерите 

на адрес: https://upraktiki.mon.bg  

https://upraktiki.mon.bg/

