
                           

BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”, финансиран от 

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 

(ОП НОИР) 

 

 

ПГИ „Карл Маркс“– част от мащабния проект “Ученически 

практики-2” 

 

През месец декември 2021 год. Професионална гимназия по  икономика „Карл 

Маркс“ стартира участието си в проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 

2“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – 

Министерството на образованието и науката (МОН). 

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата 

между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за 

подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните 

нужди на пазара на труда. 

Специфичните цели на проекта са насочени към: 

▪ Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение 

за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда; 

▪ Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез 

привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически 

методи на обучение . 

Допустими дейности 

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 

години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни 

практики в реална работна среда, в рамките на 240 (астрономически) часа при 

изпълнение на задачи, възложени от обучаваща организация-работодател под 



ръководството на наставник, съгласно изготвена програма, съвместно с обучаващата 

организация работодател, която се утвърждава от директора на училището. Практиката 

задължително е свързана с обучението на ученика в съответното професионално 

направление. 

От ПГИ „Карл Маркс“  по тази дейност се включиха 40 ученици от специалност 

„Икономическа информатика“ и „Митническа и данъчна администрация“, навършили 

16 години.  Учениците се избират по предварително обявени критерии за практики в 

реални условия. Практиките са ръководени от четирима учители наставници- 

преподаватели от гимназията с доказан професионален опит и стаж. 

За реализацията на допълнителното им практическо обучение в реална работна среда се 

сключиха договори с 11 обучаващи организации – работодатели (от бизнеса) и 21 

договори с наставници: 

• Община Смолян; 

• Областна администрация Смолян; 

• НЧ „Орфееви гори 1870“; 

• ЕТ „Симели“; 

• „Пачелиев Драйв“ ЕООД; 

• ЕТ „Стела- Недко Добриков“; 

• „Любака“ ЕООД; 

• „А МНИ КОМ“ ЕООД; 

• „Родопи протект“ ЕООД; 

• „Чечосан“ ЕООД и 

• “Бенс консулт“ ЕООД. 

Фирмите са подбрани според следните критерии: наличие на съвременна МТБ, 

осигурени подходящи работни места, квалифицирани специалисти, които участват в 

практическото обучение, условия за изпълнение на възложените задачи и подкрепяща 

учебна среда за надграждане на знания, умения и практически компетенции по 

изучаваната специалност. 

Проект „Ученически практики“ предоставя чудесна възможност и за работодателите да 

използват капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността 

на компаниите и да обменят нови и свежи идеи за развитието им. 

 



Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или 

други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или 

тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап 

Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи 

като истинско предприятие, като всички дейности се реализират виртуално. Обхватът на 

практическите знания и умения във връзка с функционирането на учебно-

тренировъчните фирми включва запознаване с нормативни документи, свързани със 

стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с 

други учебни предприятия, развитие на предприемачески умения, симулиране на 

производство и др. 

Дейността обхваща учениците от първи и втори гимназиален етап и е насочена към 

прилагането на иновативни и практически форми на обучение, помагащи на учениците 

да формират бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, да се ориентират в 

реализацията си след завършването на обучението си по избраната професия. 

По тази дейност се включиха 20 ученици от 9 и 12  клас, специалност „Икономическа 

информатика“ и „Икономика и мениджмънт“. Обучителите са представители на 

работодателските структури, бизнеса и науката. 

 

 

 


