
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg 

 

 

Утвърдил: ............/п/................... 

Кмет на район „Нови Искър“ 

/Даниела Райчева/ 

 

Дата: 16.06.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  

НА ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА 

СТУДЕНТИ ПРЕЗ 2020 Г.  

В СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Стажовете са първите стъпки към успешна кариера за младите хора. Те дават възможност 

да се ориентират дали това, което са избрали да изучават в университета е онова, което 

искат да работят.  

Освен това са бърз начин за натрупване на ценни умения и предимство при търсене на 

постоянна работа.  

Стажовете в държавната и общинската администрация са разнообразни и дават много 

възможности за развитие.  

СО - Район „Нови Искър“ винаги е бил и ще бъде на разположение на студенти от 

различни специалности, решили да заявят и проведат стаж в районната администрацията. 

По време на всички стажове се акцентира върху придобиването на практически опит, нови 

професионални умения и знания, както и запознаване с културата и атмосферата в 

районната администрация. 

 

ЦЕЛ 

През 2020 г. СО - район „Нови Искър“ предоставя възможност за провеждане на летен 

студентски стаж в районна администрация. 

Основна цел на стажа е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически 

опит от студенти с постоянен или настоящ адрес на територията на район „Нови Искър“  и 

да се ускори и улесни прехода между образование и заетост. 

Непосредствени цели са: 
- Да се подпомогне, ускори и улесни прехода на студентите от висшите учебни заведения 

към реалната работна среда; 

- Да се запознаят студентите с работата в СО – район „Нови Искър“, с дейностите и 

функциите на всички звена в администрацията; 

- Да се даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания във 

висшето училище; 

- Да се усъвършенстват практическите умения на студентите в съответствие с 

потребностите на пазара на труда; 

 

СРОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА 

Провеждането на лятната стажантска програма през 2020 г. включва етап на 

кандидатстване, подбор и оценка, одобряване и провеждане на стаж. 

Провеждането на стаж ще се състои в периода от 13 Юли до края на месец Септември 

2020 г., според възможностите за заетост на студента-стажант. 

 

УСЛОВИЯ, УЧАСТНИЦИ, ИЗИСКВАНИЯ  

За провеждане на стаж в СО – район „Нови Искър“ могат да кандидатстват студенти, 

които учат в български висши учебни заведения.  

Стажантската програма за студенти предлага възможност за практика в районната 

администрация заедно със служители на различни длъжности в областта на местната 

администрация. Стажът не е платен. 

В края на програмата стажантите получават удостоверение-сертификат, издадено от СО – 

район „Нови Искър“, удостоверяващо завършена програма. По желание на студента може 

да бъде издадена и служебна бележка. 

Срокът за кандидатстване и всички условия по стажантска програма, както и одобрените 

лица се обявят на информационното табло в районната администрация, във всички 

кметствата на територията на района, на интернет-сайта на район „Нови Искър“ – 

www.novi-iskar.bg , както и при възможност чрез други медийни канали. 

Лятната стажанска програма включва следните срокове: 

1. Кандидатстване – от 18 юни 2020 г. /четвъртък/ до 30 юни 2020 г. /вторник/ 

включително. 

http://www.novi-iskar.bg/


 

2. Разглеждане на кандидатурите и обявяване на допуснати и недопуснати кандидати за 

етап „Провеждане на събеседване“ -  от 01 юли 2020 г. / сряда/ до 02 юли 2020 г. 

/четвъртък/ включително. 

3. Провеждане на събеседване с одобрени кандидати на етап „Кандидатстване“ – 06 юли 

/понеделник/ 2020 г. 

4. Обявяване на избраните кандидати за провеждане на стаж – 7 юли /вторник/ 2020 г. 

Брой места, за които се кандидатства - 3 /три/ броя. 

В случай, че одобрено лице не потвърди участието си в стажа, неговото място се заема от 

следващия в списъка на обявените одобрени лица. 

Необходими документи за кандидатстване: 

- Заявление по образец; 

- Автобиография /европейски формат/; 

- Мотивационно писмо; 

- Препоръка /от роднина, приятел, преподавател или работодател/; 

- Копие от студентска книжка; 

Направленията, по които може да се кандидатства: 

- Публична администрация; 

- Инфраструктура; 

- Общинска собственост; 

- Образование, култура, социални дейности; 

- Финансово-счетоводна дейност;  

- Човешки ресурси; 

- Административно обслужване. 

Документи се подават: на място в районната администрация във фронт-офиса на район 

„Нови Искър“, по пощата на адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” №121 или на e-

mail: info@novi-iskаr.bg  

Стажът ще се провежда по специално разработена обучителна програма, като се акцентира 

основно върху практическа част, спрямо предпочитанията и знанията на студента. Стажът 

се води от ръководител по съответното направление и под ръководството и контрола на 

Секретаря на район „Нови Искър“. 

Предимства на кандидатите са: 

- да имат добри комуникативни умения; 

- да обичат и умеят да търсят решение на проблеми; 

- да се адаптират бързо към промените; 

- да управляват ефективно времето си; 

Стажът се провежда в рамките на 15 работни дни. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР И ОДОБРЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

Стажантската програма се ръководи и контролира от Секретаря на район „Нови Искър“.  

За подбора на кандидатите, провеждането на събеседване и одобряване на заявилите 

желание лица, Кметът на район „Нови Искър“ сформира комисия чрез издаване на 

заповед. Същата се обявява на длъжностните лица от администрацията в деня на 

разглеждане на кандидатурите.  

Комисията продължава работа до окончателно обявяване на одобрените лица. 

Скала на оценяване: 

- Мотивационно писмо: 50 т. 

- Събеседване: 30 т. 

- Компютърна грамотност: 20 т. 

Максимален брой точки, които може да достигне кандидатът: 100 т. 

 

ПРЕДИМСТВА НА ЛЯТНА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА 

Участниците в лятната стажанстска програма ще имат възможност да бъдат включени в 

работещ и ефективен екип, да се запознаят с работата и спецификите на район „Нови 

mailto:info@novi-iskаr.bg


 

Искър“, да приложат на практика на знания и да развият на потенциала си под 

ръководството на професионалисти. 

 

Настоящите правила за провеждане на лятна стажантска програма важат за 2020 г. 

 

Приложение: 

1. Заявление по образец 

2. Споразумение за провеждане на стаж по образец 

3. Индивидуален план по образец 

 

 

 

Изготвил екип: 

 

Д. Трайкова – секретар на район „Нови Искър“..../п/.....                                дата:09.06.2020г. 

 

Ц. Точева – началник-отдел „ОСДКПП“ ....../п/.....                                        дата:09.06.2020г. 

 

Д. Асенов – фин. контрольор..../п/.....                                                              дата:09.06.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА  УЧАСТИЕ 

В  ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 

НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

ЛИЧНА  ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име и фамилия на кандидата  

Адрес  

Телефон за контакти  

E - mail  

  

ОБРАЗОВАТЕЛНА  ПОДГОТОВКА 

 

Наименование на висшето 

училище 

Курс Специалност 

   

 

 

 

 

 

ЖЕЛАН ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖ: 

 

От ........................................ до ................................ 

 

Дневно часово присъствие: 4 часа / 8часа    /възможното се подчертава/ 

 

 

ПРЕДХОДНИ СТАЖОВЕ - място и продължителност на провеждане, /моля опишете/: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ /моля посочете/: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

Запознат/а съм, че стажа в район „Нови Искър“ - СО не е платен.  

 

 

Дата:                                                                              Подпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПOРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖ 

 

Днес, ................. г.,  

 

между: СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ със седалище гр. Нови Искър, ул. „Искърско 

дефиле“ № 121,  БУЛСТАТ 0006963270671, представляван от Даниела Райчева – кмет на 

район „Нови Искър“ и Румяна Петрова – главен счетоводител, наричан по-долу 

„АДМИНИСТРАЦИЯ“, от една страна,  

 

и  

.............................................................................................................................  

(име, презиме, фамилия)  

 

с ЕГН ............................................., притежаващ/а л.к. № ......................................................, 

издадена на .................................................. г. от МВР – ........................................................, 

 с постоянен адрес: .................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................., 

електронна поща ................................................., телефон ....................................................., 

студент ..... курс в ...................................................................................................................,  

                               (наименование на висшето училище) 

 

специалност ............................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................ ,  

наричан/а по-долу „СТАЖАНТ“, от друга страна, се сключи настоящото споразумение  

за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Чл. 1. (1) Предмет на това споразумение е провеждането на стаж 

 

в ................................................................................................................................................  

                                                               (административно звено) 

 

на ............................................................................................................................................. ,  

 

(наименование на администрацията)  

 

намиращо се на адрес: ............................................................................................................  

(2) Стажът се провежда съгласно индивидуалния план на стажанта.  

(3) Настоящото споразумение се сключва за срок от ...................... 20......... г. до 

...................... 20...... г.  

Стажът се провежда присъствено в работното време на администрацията или по 

предварително съгласуван график между стажанта и ръководителя на съответното звено, в 

което се провежда стажът.  

 

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  

Чл. 2. Настоящото споразумение не поражда финансови ангажименти между страните по 

него.  

 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

Чл. 3. АДМИНИСТРАЦИЯТА се задължава да предостави практическо обучение за 

усвояване на професионални и практически знания и умения на стажанта под 

ръководството на ръководител.  



 

Чл. 4. АДМИНИСТРАЦИЯТА има право да се информира за действията по изпълнение на 

споразумението, както и да осъществява текущ контрол по изпълнението на задълженията 

на стажанта.  

Чл. 5. СТАЖАНТЪТ е длъжен:  

1. да се явява редовно в работното време на администрацията или по определения график в 

периода за провеждане на стажа;  

2. да изпълнява точно и добросъвестно инструкциите на ръководителя и задачите, 

посочени в индивидуалния план.  

Чл. 6. СТАЖАНТЪТ има право да уведомява АДМИНИСТРАЦИЯТА за възникнали 

проблеми по време на стажантската програма.  

Чл. 7. СТАЖАНТЪТ се задължава да се запознае и да спазва правилата за вътрешния ред в 

администрацията, в която се провежда стажът, както и да пази повереното му имущество.  

Чл. 8. СТАЖАНТЪТ е длъжен да не разпространява поверителна информация за 

администрацията, която му е станала известна при или по повод изпълнението на това 

споразумение. За поверителна се смята всяка служебна информация, която 

администрацията има интерес да не бъде разкривана.  

 

IV. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТАЖА 

Чл. 9. При приключване на стажантската програма стажантът и ръководителя оценяват 

представянето на стажанта и провеждането на стажантската програма.  

Чл. 10. При приключването на стажа АДМИНИСТРАЦИЯТА издава удостоверение за 

успешно проведен стаж и оценка на придобити умения.  

 

 V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  

Чл. 11. Настоящото споразумение се прекратява:  

1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;  

2. с изтичане срока на стажа;  

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на стажантската програма.  

Чл. 12. Настоящото споразумение може да бъде изменяно и допълвано по предложение на 

всяка една от страните чрез подписване на допълнителни споразумения, които стават 

неразделна част от него.  

 

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един 

за всяка от страните. 

 

       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ:                                                      СТАЖАНТ:  

 

                       (подпис и печат)                                                       (подпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН НА СТАЖАНТА 

 

.......................................................................................................................................................  

 

(име, презиме, фамилия)  

 

Ръководител: 

.....................................................................................................................................  

 

(име, презиме, фамилия, длъжност)  

 

Начална/крайна дата на стажа: .................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................  

 

Общи цели на стажа:  

 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................  

 

 

Задачи на стажанта   

 

 ......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................  

 

 

 

Дата: ...................................................  

 

 

Стажант: ............................................  

                          (подпис)  

 

Ръководител: ........................................  

                            (подпис) 

 

 

 


