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Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Г Р А Ф И К  
за прием на договори, декларации и служебни бележки  

на студентите от СА „Д. А. ЦЕНОВ“- Свищов 

по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“ 

за месеците СЕПТЕМВРИ-НОЕМВРИ 2021 год. 
 

Дати за прием на документи на студенти, които 

са вписани в Регистъра на Стопанска академия 

Дата за стартиране на1 

практиката 

13  – 16 септември 2021 г. 27 септември 2021 г. 

20, 21  и 23 септември 2021 г. 4 октомври 2021 г. 

27  – 30 септември 2021 г. 11 октомври 2021 г. 

4  – 7 октомври 2021 г. 18 октомври 2021 г. 

11  – 14 октомври 2021 г. 25 октомври 2021 г. 

18  – 21 октомври 2021 г. 1 ноември 2021 г. 

25  – 28 октомври 2021 г. 8 ноември 2021 г. 

2 – 5 ноември 2021 г. 15 ноември 2021 г. 

8 – 11 ноември 2021 г. 22 ноември 2021 г. 

15 – 18 ноември 2021 г. 29 ноември 2021 г. 

 

Договорът (в три екземпляра, подписани, без посочени дата и номер, като 

ръкописно със син химикал се попълва само постоянен адрес на студента: 

град/село, област, улица и номер), заедно с декларацията и служебната бележка по 

образец на СА „Д. А. Ценов” се депозират лично от студента или от академичния 

наставник. 

Документите се подават в Кариерния център при СА „Д. А. Ценов” в 

работни дни от понеделник до четвъртък до 17:00 ч. Важно: Графикът на 

практиката започва на първия работен ден от седмицата (в повечето случаи това е 

понеделник). Не се приемат договори започващи в други дни от седмицата, освен 

посочените по график. 

 

                                                 
1 Практиката не може да започне по-рано от тази дата. При необходимост от стартиране на 

практиката след тази дата е необходимо да се информира Екипа на СА „Д. А. Ценов“- Свищов 

на имейл: praktiki@uni-svishtov.bg, като в графика се посочи дата на първия работен ден от 

седмицата на практиката (в повечето случаи това е понеделник).  
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