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 ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001  

"УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1" 
 

              Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – 

Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“. Проектът допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 

„Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013, при който успешно 

приключените ученически практики са над 46 000. От тях над 250 

ученици, завършили успешно участието си в предходните фази, са 

от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – 

Банкя.  

Целта на проекта е адаптиране на професионалното 

образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. 

Изискване за осъществяване на практиките е да бъде 

регистрирана минимум една УТФ в системата на проекта.  

За организиране и провеждане на практиките в нашето 

училище се сформира екип по проекта, включващ: 

• Функционален експерт, 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 партньора на проекта. 

• Организатор/консултант, който мотивира, организира и 
консултира включването на учениците в ученически 
практики в реална работна среда. 

• Училищен финансист, който извършва и отчита разходите по 
проекта. 

• Наблюдаващ учител – учител по теория или практика на 
професията от училището.  

• Наставник, който работи във обучаващия работодател, с опит 
по професията, отлично познаващ условията на труд. 

Възпитаниците на ПГТ - Банкя  подкрепиха и с голямо 

желание се включиха във Фаза – 1 на проекта. За нашето училище 

от МОН беше определена квота за участие от 34 ученици като 

допълнително бяха отпуснати още 10 бройки поради големия брой 

желаещи да се включат. 

Съвместно с експерти от РУО, членове на екипа за 
управление на проекта, директора на ПГТ – г-жа Димитринка 
Колева-Васева, ЗДУПД – г-жа Анета Дякова, работодатели, ученици, 
родители, наставници, училищен финансист и учителите Румяна 
Петрова, Юлиана Видолова и Светла Илиева организацията по 
проекта беше осъществена успешно. От 02.04.2018 год. предстои 
стартиране на „Ученически практики – Фаза 1“.  

Работодателски организации – партньори на Професионална 
гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Банкя са 4 и 5 
звездни хотели и ресторанти:  

ГЛОБЪЛ  ПРОПЪРТИЗ  ЛИМИТИД  БЪЛГАРИЯ  ЕООД  –  хотел  

„Хилтън”София 

КООП  ЦЕНТРАЛ  ЕООД  – ЦКС КООП ХОТЕЛ 

СИХЛАБ–ВМ ЕООД – ресторанти КАКТУС 



КОСМОС БАШ ГУРМЕ ЕООД – ресторант КОСМОС 

РЕД КОРАЛ ЕААД - ресторант РЕД КОРАЛ КИТЧЕН 

ГРЕЕН ЧЕРИ ГРУП ЕООД – ГРИЙН ЧЕРИ КАФЕ 

ЦЕНТРАЛ 52 ЕООД – ХОТЕЛ „ЦЕНТРАЛ“ и ХОТЕЛ „ФОРУМ“ 

ПЕРФЕТТО БГ ООД – ресторант ПЕРФЕТТО 

ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД -  МЕЗОН СОФИЯ ХОТЕЛ 

БИЗ УИЗ ЕООД – ресторант CASA NOVA гр. Банкя 

ЕТ МЪРИ – МАРТИН КЪНЧОВСКИ – ресторант НА ПЕТЕЛА 
ОПАШКАТА - гр. Банкя 

Очакваните резултати от проект „Ученически практики – Фаза 

1“  са осъществяване на  по-ефективно сътрудничеството между 

професионалното образование и обучение в ПГТ – Банкя и 

бизнеса, изразяващо се в: 

• 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. 

На добър час на всички участници! 

Изготвил информацията: Светла Илиева 
 

25.03.2018г. 


