
 

График на централизираната кампания за студентски стажове в държавната 

администрация - 2023 г. 

Дати Описание на необходимите действия от координаторите и 

студентите 
1 март (сряда) –  

22 март (сряда) 

 

Попълване на стажантските позиции (обяви) в портала от 

координаторите от съответните административни структури/звена.  

Обявите съдържат следната информация: населено място на 

административната структура, наименование на звеното, професионално 

направление, в което да се обучават студентите, период за кандидатстване 

и за провеждане на стажа, описание на позицията, кампания и брой на 

позициите за стажанти.  

Продължителността на стажа може да бъде от 10 до 45 работни дни в 

рамките на месеците юли, август и септември. 
24 март (петък) 

–  

10 май (сряда) 

 

Кандидатстване на студентите. 

Онлайн кандидатстване на студентите чрез портала. Необходима е 

регистрация и решаване на тест. Не се разрешава създаването на повече от 

един профил в портала. Кандидат, за който бъде установено, че поддържа 

повече от 1 профил в портала, автоматично ще бъде дисквалифициран от 

програмата, а вторият му профил изтрит. Студентите, които вече имат 

регистрация, но са минали повече от 6 месеца от полагането на теста, ще 

държат нов тест. Системата автоматично ще зареди тестовете на 

всички кандидати. Тестът се зарежда при избора на първата стажантска 

позиция след натискане на бутона „Кандидатстване“ и не може да бъде 

спрян или отложен. Тестът е с обща продължителност 40 минути. Всеки 

студент може да кандидатства само за позиции, които са обявени за 

професионалното направление, в което се обучава. Кандидатите имат 

право да изберат до 5 позиции, за които да кандидатстват от Кампания 

„Летни стажове 2022 г.“. Кандидатстването е окончателно и няма 

възможност за премахване или коригиране на кандидатурите. В рамките на 

кампанията студентите имат право да проведат 1 стаж.  
11 май 

(четвъртък) – 

8 юни 

(четвъртък) 

 

Насрочване на интервюта в портала от координаторите от съответните 

административни структури/звена. 

Насрочване на интервюта на избраните кандидати се извършва след 

първоначалния подбор от координаторите съобразно резултатите от 

теста и попълнената информация в профила на студента. Всеки студент, 

на когото е насрочено интервю ще получи известие на имейла от неговия 

профил.  

Провеждане на интервюта със студенти. 

Интервютата се провеждат лично с кандидатите преминали 

първоначалния подбор. 

Интервютата с български студенти, обучаващи се в чужбина при 

възможност от страна на координаторите могат да се проведат и 

неприсъствено чрез телефон, имейл, програми за разговори през интернет и 

други.  

Класиране на студентите в портала. 

Класирането се извършва от координаторите за всяка една позиция 

поотделно. Класират се само студентите, които са били одобрени на 

интервюто.  

Класираният на първо място се маркира с „1“ , на второ с „2“ и т.н. 

9 юни (петък)  

 
Публикуване на първото класиране от администратора на портала 

съобразно извършеното класиране от координаторите от съответните 

администрации/звена. 
9 юни (петък) –  

20 юни 

(вторник) 

 

Кандидатите, класирани на първо място потвърждават стажа си. 

След публикуване на първото класиране могат да потвърждават онлайн 

само класираните на първо място (отбелязани с „1“ в портала) кандидати. 

Кандидатите класирани на първо място трябва да потвърдят желанието 

си да започнат стаж. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила 
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студентите 
на студента в портала. Кандидат, който е класиран за повече от един 

стаж на първо място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да 

избере. Студент, който е класиран на първо място, но не е потвърдил 

стажа си в определения срок, отпада автоматично и на негово място се 

класира следващият по ред кандидат. 
22 юни 

(четвъртък) 

 

Публикуване на второто класиране от администратора на портала 

съобразно свободните позиции, непотвърдени от класираните на първо място 

студенти.  
22 юни 

(четвъртък) –  

28 юни (сряда) 

 

Студентите, класирани на второ място при свободни стажантски 

позиции, потвърждават стажа си. 

След публикуване на второто класиране могат да потвърждават онлайн 

само класираните на второ място (отбелязани с „2“ в портала) кандидати. 

Кандидатите класирани на второ място трябва да потвърдят желанието 

си да започнат стаж. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила 

на студента в портала. Кандидат, който е класиран за повече от един 

стаж на второ място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да 

избере. Студент, който е класиран на второ място, но не е потвърдил 

стажа си в определения срок, отпада автоматично и на негово място може 

да бъде класиран следващият по ред кандидат. 
29 юни 

(четвъртък) 

 

Публикуване на окончателен списък на студентите, които са потвърдили 

стажа си и списък с позициите, които са останали незаети след първото и 

второто класиране. 

29 юни 

(четвъртък) –  

30 юни (петък) 

 

Потвърждаване на останалите свободни позиции от координаторите.  

Ако след приключване на първото и второто класиране са останали незаети 

стажантски позиции, координаторите от съответните структури се свързват 

лично с останалите кандидати по реда на тяхното класиране по 

телефон/имейл. Класираните на трето и следващо място не могат да 

потвърждават онлайн. 
юли –  

септември 
Провеждане на летните стажове. 

Стажовете могат да бъдат с продължителност от 10 до 45 работни дни 

като периодът и продължителността се определят от координаторите от 

съответните административни структури/звена при попълването на 

обявите за стаж.  

В рамките на централизираната кампания един студент може да проведе 

само един стаж за периода юли – септември.  

Приключване на стажовете.  

След приключване на стажа координаторите трябва да потвърдят дали 

стажантите са завършили стажа си.  

След приключването на стажа студентите, координаторите и 

наставниците попълват онлайн формуляри за оценка на проведения стаж, 

които се предоставят от администратора за съответната кампания по 

имейл. 

 

 


