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УТВЪРДИЛ, 
ВОДЕЩ ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ 
(доц. д-р Екатерина Люцканова) 

 
 

 
ГРАФИК 

за организацията по подписването, извеждането и публикуването на  

договорите по проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“ за 2023 г. 

 

№ 
Договори на студенти, на съответната организация (ако 

няма подписан) и ментор на студентите (ако няма 
подписан) 

Срок за представяне 
на договорите в 
деловодството  

до 16.30 ч. на 
посочената дата 

Срок за 
връщане на 

договорите в 
ОСЗ 

Срок за 
публикуване в 

сайта на 
проекта 

 

1. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 16.01.2023 г. до 22.01.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 04.01.2023 г., 

подписване 

на 04.01.2023 г. 

05.01.2023 г. 06.01.2023 г. 

 

2. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 23.01.2023 г. до 29.01.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 10.01.2023 г., 

подписване 

на 11.01.2023 г. 

12.01.2023 г. 13.01.2023 г. 

3. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 30.01.2023 г. до 05.02.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 17.01.2023 г., 

подписване 

на 18.01.2023 г. 

19.01.2023 г. 20.01.2023 г. 

4. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 06.02.2023 г. до 12.02.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 24.01.2023 г., 

подписване 

на 25.01.2023 г. 

26.01.2023 г. 27.01.2023 г. 

5. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 13.02.2023 г. до 19.02.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 31.01.2023 г., 

подписване 

на 01.02.2023 г. 

02.02.2023 г. 03.02.2023 г. 

6. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 20.02.2023 г. до 26.02.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 07.02.2023 г., 

подписване 

на 08.02.2023 г. 

09.02.2023 г. 10.02.2023 г. 

7. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 27.02.2023 г. до 05.03.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 14.02.2023 г., 

подписване 

на 15.02.2023 г. 

16.02.2023 г. 17.02.2023 г. 

8. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 06.03.2023 г. до 12.03.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 21.02.2023 г., 

подписване 

на 22.02.2023 г. 

23.02.2023 г. 24.02.2023 г. 
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9. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 13.03.2023 г. до 19.03.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 28.02.2023 г., 

подписване 

на 28.02.2023 г. 

01.03.2023 г. 02.03.2023 г. 

10. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 20.03.2023 г. до 26.03.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 07.03.2023 г., 

подписване 

на 08.03.2023 г. 

09.03.2023 г. 10.03.2023 г. 

11. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 27.03.2023 г. до 02.04.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 14.03.2023 г., 

подписване 

на 15.03.2023 г. 

16.03.2023 г. 17.03.2023 г. 

12. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 03.04.2023 г. до 09.04.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 21.03.2023 г., 

подписване 

на 22.03.2023 г. 

23.03.2023 г. 24.03.2023 г. 

13. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 10.04.2023 г. до 16.04.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 28.03.2023 г., 

подписване 

на 29.03.2023 г. 

30.03.2023 г. 31.03.2023 г. 

14. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 17.04.2023 г. до 23.04.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 04.04.2023 г., 

подписване 

на 05.04.2023 г. 

06.04.2023 г. 07.04.2023 г. 

15. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 24.04.2023 г. до 30.04.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 11.04.2023 г., 

подписване 

на 11.04.2023 г. 

12.04.2023 г. 13.04.2023 г. 

16. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 01.05.2023 г. до 07.05.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 18.04.2023 г., 

подписване 

на 19.04.2023 г. 

20.04.2023 г. 21.04.2023 г. 

17. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 08.05.2023 г. до 14.05.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 25.04.2023 г., 

подписване 

на 26.04.2023 г. 

27.04.2023 г. 28.04.2023 г. 

18. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 15.05.2023 г. до 21.05.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 02.05.2023 г., 

подписване 

на 03.05.2023 г. 

04.05.2023 г. 05.05.2023 г. 

19. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 22.05.2023 г. до 28.05.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 09.05.2023 г., 

подписване 

на 10.05.2023 г. 

11.05.2023 г. 12.05.2023 г. 

20. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 29.05.2023 г. до 04.06.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 16.05.2023 г., 

подписване 

на 17.05.2023 г. 

18.05.2023 г. 19.05.2023 г. 
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21. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 05.06.2023 г. до 11.06.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 23.05.2023 г., 

подписване 

на 23.05.2023 г. 

25.05.2023 г. 26.05.2023 г. 

22. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 12.06.2023 г. до 18.06.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 30.05.2023 г., 

подписване 

на 31.05.2023 г. 

01.06.2023 г. 02.06.2023 г. 

23. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 19.06.2023 г. до 25.06.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 06.06.2023 г., 

подписване 

на 07.06.2023 г. 

08.06.2023 г. 09.06.2023 г. 

24. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 13.06.2023 г., 

подписване 

на 14.06.2023 г. 

15.06.2023 г. 16.06.2023 г. 

25. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 03.07.2023 г. до 09.07.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 20.06.2023 г., 

подписване 

на 21.06.2023 г. 

22.06.2023 г. 23.06.2023 г. 

26. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 10.07.2023 г. до 16.07.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 27.06.2023 г., 

подписване 

на 28.06.2023 г. 

29.06.2023 г. 30.06.2023 г. 

27. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 17.07.2023 г. до 23.07.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 04.07.2023 г., 

подписване 

на 05.07.2023 г. 

06.07.2023 г. 07.07.2023 г. 

28. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 24.07.2023 г. до 30.07.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 11.07.2023 г., 

подписване 

на 12.07.2023 г. 

13.07.2023 г. 14.07.2023 г. 

29. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 31.07.2023 г. до 06.08.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 18.07.2023 г., 

подписване 

на 19.07.2023 г. 

20.07.2023 г. 21.07.2023 г. 

30. 

договори на студенти, започващи своята практика в 

периода  

от 07.08.2023 г. до 13.08.2023 г. 

(+ договор на обучаваща организация и ментор/и) 

до 25.07.2023 г., 

подписване 

на 26.07.2023 г. 

27.07.2023 г. 28.07.2023 г. 
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