
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО 

по

Проект BG05M20P001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Днес, в?.:¥.:.Х:....202./!г. меж ду...... ................................!У.7 7 . . . .................................

(Наименование на професионалната гимназия/  училището с паралелки за професионална

подготовка -  дуална система на обучение) с БУЛСТАТ... $ J \.У../1. ̂ .. У. .±?...7?.Jgp................

със седалище и адрес на управление .О р : . j . УЬк.-.̂ JP.y.yp.̂ A. rJ//..

(населено място, пощенски код, 'улица, №, област), представлявано от директора

..................................................$ .£ {./? .£ < . < ?..•?..£......... f .A ..............................- ...............................

(трите имена на директора), наричано по долу за краткост „УЧИЛИЩЕТО“ от една страна,

и . . .  Р 4 . .  ( ? .£ Ш ..............................................................................................................................

адрес

(наименование на едноличния търговец или юридическото лице - работодател),

със седалище и

управление. *. ......

(насележ) място, пощенски код, улица, №, област), представлявано от. . ' . с/. ......

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

(трите имена и длъжност на законния представител), наричано за краткост „ПАРТНЬОР" 

от друга страна

се сключи следното споразумение за партньорство:

1. Предмет на споразумението

1Л. УЧИЛИЩЕТО и ПАРТНЬОРЪТ сключват настоящото споразумение за-партньорство за

организирането и реализирането на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на

ученици в първи гимназиален етап, обучавани по:

• по специалност,,... . ( 1 ^ ^ . .  .н ... .^У.^.^.7^. .^ 1 ^ ............................................ “5

от професия „.......... //(р.Р.ФР..Р.ФРР(.С’./...7 .................................................................
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1.2. Страните се съгласяват да действат в партньорство, за да се гарантира предоставянето 

на ефективно професионално образование, осъществено посредством обучение чрез работа 

(дуална система на обучение) на учениците, записани в УЧИЛИЩЕТО.

1.3. Страните се съгласяват за предоставяне на подкрепа на учителите по професионална 

подготовка, на учителя -  методик от УЧИЛИЩЕТО и наставниците, определени от 

ПАРТНЬОРА посредством обучението им за придобиване на знания, умения и 

компетентности, свързани е качественото изпълнение на дейността им за осъществяване 

обучението на учениците чрез работа (дуална система на обучение).

2. Срок на споразумението

2.1. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е със 

срок на изпълнение срокът на изпълнение на дейностите по проекта, съответно 31.10.2023 г.

3. Права и задължения на УЧИЛИЩЕТО

3.1. УЧИЛИЩЕТО е отговорно за цялостната координация на обучението чрез работа е 

участието на учители, ученици и техните родители, както и е наставници.

3.2. УЧИЛИЩЕТО предоставя на своите ученици достъп до професионално образование, 

осъществено посредством специфична форма на обучение -  обучение чрез работа (дуална 

система на обучение), включваща практическо обучение в реална работна среда.

3.2.1. Учениците, които през учебните 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 години (периода на 

изпълнението на дейностите по проекта) се обучават във формата обучение чрез работа 

(дуална система на обучение) в VIII, IX и X клас, провеждат пробно стажуване при 

ПАРТНЬОРА при условията на това споразумение съгласно

Проект BG05M20P001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

3.2.2. УЧИЛИЩЕТО изготвя план-график за участието на учениците от VIII, IX и X клас в 

пробно стажуване, съгласуван е ПАРТНЬОРА. В план-графика за всеки ученик, заявил 

желание за участие се планират до 2 пробни стажувания за учебна година, всяко от които е в 

рамките на 1 ден.

3.2.3. Училището издава на всеки ученик, участвал в пробно стажуване сертификат за 

проведено пробно стажуване, подписан и от представител на ПАРТНЬОРА.

3.3. УЧИЛИЩЕТО се задължава да следи за изпълнението на дейностите за 

осъществяване на пробното стажуване и на обучението чрез работа (дуална система на 

обучение) в рамките на настоящото партньорство, за правилното прилагане на изискванията
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по проекта, на утвърдените учебни планове и учебни програми и на нормативните актове за 

професионално образование и следва да уведоми ПАРТНЬОРА в случай на промени. За тази 

цел УЧИЛИЩЕТО се задължава да предостави на ПАРТНЬОРА актуална документация за 

професионалното образование и професионално обучение и промените в нормативната 

уредба

3.4. УЧИЛИЩЕТО следва да предостави на ПАРТНЬОРА предварително, но не по-късно 

от 5 (пет) работни дни преди началото на всяко*пробно стажуване, окончателен поименен 

списък на учениците, които ще участват в пробното стажуване при ПАРТНЬОРА. Списъкът 

трябва да съдържа трите имена на учениците, клас, специалност и професия, по които се 

обучават.

3.5. УЧИЛИЩЕТО задължително осигурява учител-методик при професионално 

образование на учениците, осъществявано посредством обучение чрез работа (дуална система 

на обучение), който да представлява УЧИЛИЩЕТО пред ПАРТНЬОРА, като осъществява 

връзката между УЧИЛИЩЕТО, ПАРТНЬОРА и наставника, и да следи за пробното стажуване 

и цялостното провеждане на практическото обучение на учениците в реална работна среда при 

ПАРТНЬОРА.

3.6. УЧИЛИЩЕТО осигурява провеждането на обучение за повишаване на 

педагогическите и методическите умения на наставници, които отговарят на изискванията на 

чл. 17а1, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение и са определени поименно 

от ПАРТНЬОРА.

3.6.1. Обучението се извършва по предварително одобрен между страните график, в групи до 

осем участника. Всеки наставник за срока навреметраене на споразумението трябва да участва 

най-малко в едно обучение на година, като продължителността на обучението е от 3 (три) дни 

и темата на обучението не трябва да повтаря темата на предходно такова, в което е участвал 

наставника.

3.6.2. Обучението следва да се проведе по Програмата за обучение на наставници, одобрена от 

министъра на образованието и науката със заповед № РД09-997 от 2 април 2019 г.

3.6.3. Наставниците след успешно проведеното обучение получават Удостоверение за 

проведено обучение за наставник при работа с обучаваните за осъществяване на обучение чрез 

работа (дуална система на обучение).

3.7. УЧИЛИЩЕТО всяка учебна година за срока на споразумението организира обучения за 

повишаване на квалификацията и компетентностите на учители по професионална подготовка 

(теоретично и практическо обучение) и на учители-методици, които работят въз основа на
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сключени с него трудови договори.

3.7.1. Всяко обучение на учител по професионална подготовка и на учител-методик, назначен 

в УЧИЛИЩЕТО е с продължителност 3 дни (24 академични часа), от които най-малко 8 (осем) 

академични часа са предназначени за провеждане на практическо обучение в предприятието 

на ПАРТНЬОРА. За всяко успешно участие в обучение учителя по професионална подготовка 

и учителя-методик получава удостоверение за проведено обучение.

3.7.2. Обучението се провежда в групи до 8 (осем У участника, като за срока на времетраене на 

споразумението на всеки учител по професионална подготовка или учител-методик от 

УЧИЛИЩЕТО се осигуряват най-малко 2 (две) обучения за учебна година. Всяко от 

обученията не трябва да дублира съдържанието на предходно обучение, проведено за учителя 

по професионална подготовка и учителя-методик.

3.7.2. УЧИЛИЩЕТО оказва съдействие при провеждане от ПАРТНЬОРА в предприятието 

му на практическото обучение на учители по професионална подготовка и учители- 

методици, като представя на ПАРТНЬОРА в срок от 5 работни дни преди датата на всяко 

обучение списък с участниците и ПЛАН-ГРАФИК за провеждане на обучението.

3.8. УЧИЛИЩЕТО следва редовно да информира ПАРТНЬОРА за всякакви събития и 

обстоятелства, които са му станали известни и могат да окажат влияние върху реализирането 

на партньорството и настоящето споразумение.

4. Права и задължения на ПАРТНЬОРА

4.1. ПАРТНЬОРЪТ следва да осигури условия за осъществяване съответно на пробно 

стажуване на ученици от първи гимназиален етап и на практическо обучение в реалн а работна 

среда на ученици от XI и XII клас, записани за обучение чрез работа (дуална система на 

обучение), посочени в списъци, изготвени от УЧИЛИЩЕТО.

4.2. ПАРТНЬОРЪТ се задължава най-късно две седмици преди началото на учебната година, 

в която ще започне практическото обучение в реална работна среда да сключи трудов 

договор в съответствие с чл. 230, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда с учениците в XI и XII клас.

4.3. ПАРТНЬОРЪТ определя 1 (един) наставник нане повече от 5 (пет) ученици.

4.3.1.ПАРТНЬОРЪТ се задължава незабавно да уведоми писмено УЧИЛИЩЕТО при 

оттегляне и замяна на един наставник с друг.

4.4. ПАРТНЬОРЪТ се задължава да осигури провеждането в предприятието на най-малко 8 

(осем) академични часа практическо обучение-част от обучението пот. 3.7.1. за повишаване 

на квалификацията и компетентностите на учители по професионална подготовка
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(теоретично и практическо обучение) и на учители-методици от УЧИЛИЩЕТО.

4.4.1. Обучението се провежда в групи до 8 (осем) участника. Всяко от обученията не трябва 

да дублира съдържанието на предходно обучение, проведено за учителя по професионална 

подготовка и учителя-методик.

4.5. ПАРТНЬОРЪТ гарантира, че провеждането при него на пробното стажуване и на 

практическото обучение на учениците в реална работна среда е в съответствие с утвърдените 

вътрешни правилници на предприятието и изискванията на Кодекса на труда, Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд и Закона за професионалното образование и 

обучение.

4.6. ПАРТНЬОРЪТ се задължава да запознае учениците с установените технологични 

правила и с правилата за вътрешния ред в предприятието преди началото на пробното 

стажуване и на практическото обучение в реална работна среда.

4.7. ПАРТНЬОРЪТ се задължава да уведоми незабавно директора на УЧИЛИЩЕТО за 

настъпили злополуки и произшествия с учениците по време на пробното стажуване и на 

практическото им обучение в предприятието.

5. Отговорности

Никоя от страните не може при никакви обстоятелства и поради някакви причини да носи 

отговорност за щети или наранявания, причинени безвиновно на имуществото или на 

служителите на своя партньор по време на обучението чрез работа (дуална система на 

обучение). В случай че такава щета или нараняване настъпи, страните следва да си 

сътрудничат добросъвестно при идентифициране на причините и преодоляване на 

последиците.
*

6. Прекратяване на споразумението

6Л. Ако някоя от страните счита, че споразумението вече не може да бъде изпълнено 

ефективно или по начин, както е уговорено, уведомява писмено за това и отправя покана за 

преговорило другата страна. При не постигане на съгласие за намиране на решение, всяка 

от страните може да прекрати споразумението, като отправи двумесечно писмено 

предизвестие до другата страна.

6.2. Споразумението се прекратява автоматично с изтичане на срока на неговото 

времетраене, определен в чл. 2.

6.3. Споразумението се прекратява в случай, че училището бъде закрито, при прекратяване
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на дейността на юридическото лице или при прекратяване дейността на едноличния търговец 

поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация или при преустановяване на дейността на 

предприятието за повече от един месец.

7. Лица за контакт

За целите на това споразумение страните определят следните лица за контакт:

8. Приложимо право и уреждане на спорове

8.1. Приложимо право за настоящето Споразумение е законодателството на Република 

България.

8.2. Страните се стремят да разрешават чрез преговори и по взаимно съгласие, изразено 

писмено, всеки спор, възникнал между тя> по време на изпълнението на настоящото 

споразумение. За тази цел, те са длъжни да съобщават своите позиции и всяко решение, което 

считат за възможно в писмена форма. Другата страна трябва да отговори на отправеното й 

предложение за доброволно уреждане на спора в рамките на 10 дни. Когато след изтичането 

на този срок липсва отговор от страната или в случай, че не се стигне до споразумение р 

рамките на 30 дни от датата на отправяне на първото искане за това, всяка от страните може 

да уведоми другата, че смята процедурата за неуспешна.

8.3. В случай, че не бъде разрешен доброволно между страните чрез споразумение, всяка от 

тях може да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

9. Общи разпоредби

9.1. Недействителността на някой от текстовете на настоящото споразумение не води 

автоматично до недействителност на цялото споразумение.

9.2. Изменения и допълнения на настоящето споразумение могат да се правят само по 

взаимно съгласие на страните с подписване от тях на допълнително споразумение (анекс).
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Споразумението е съставено и подписано в два оригинални екземпляра на български език, 

по един за всяка от страните.

За УЧИЛИЩЕТО:
Име и фамилия: ^F/Cttt /2 Р/> It/<’ tP 3? ПАРТНЬОРА: 

Име и фамилия:

Длъжност на законния 
представител:

fico

/подписи печат,
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