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I. Резюме
Програмите за студентски стажове в държавната администрация през 2017 г. включваха
централизирана кампания: стажове, които се проведоха през месеците юли, август и
септември и децентрализирана кампания: стажове, обявени от административните структури
през останалото време от годината.
В централизираната кампания на Програмата за студентски стажове в държавната
администрация през 2017 г. бяха обявени общо 1301 стажантски позиции. Всички обяви бяха
публикувани на Портала за студентски стажове в държавната администрация
www.staj.government.bg.
В програмата взеха участие общо 132 структури и 382 административни звена. За пета
поредна година най-търсените от администрацията професионални направления, в които да
се обучават студентите и с публикувани най-много стажантски позиции са: Икономика - 463
стажантски позиции, Администрация и управление - 184 и Право - 167.
От всички 837 кандидатствали студенти 746 се обучават в български висши училища, а
91 - в чужбина.
Студентите, които са кандидатствали по обявените стажантски позиции, се обучават в
общо 103 училища, от които 40 в България (40 през 2016 г., 41 през 2015 г., 43 през 2014 г. и
36 през 2013 г.) и 63 извън страната (70 през 2016 г., 56 през 2015 г., 75 през 2014 г. и 49 през
2013 г.).
Първите 4 професионални направления, в които се обучават най-много от
кандидатствалите студенти са: Икономика – 286 студенти (33% през 2017 г., 33% през 2016 г.,
36% през 2015 г., 31% през 2014 г.), Право – 167 студенти (19% през 2017 г., 20% през 2016 г.,
21% през 2015 г., 22% през 2014 г.) и на трето място Политически науки - 104 студенти (12%
през 2017 г., за пръв път в топ 3) и Администрация и управление – 100 студенти (12% през
2017 г., 15% през 2016 и 2015 г., 13% през 2014 г.).
За четвърта поредна година най-много студенти, кандидатствали в лятната програма се
обучават в Университета за национално и световно стопанство - 213 студенти (25%),
следвани от студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 155 (19%) и
студентите обучаващи се във висши училища извън страната – 88 (10%).
Средният резултат, който са получили студентите от онлайн теста за 2017 г. е 19.44
точки от максимални 26, което е много добър резултат. Отличен резултат (между 23 и 26
точки) са постигнали 20% (171 студенти), много добър резултат (между 18 и 22 точки) са
постигнали 52% (437 студенти), добър резултат (между 14 и 17 точки) са постигнали 22% (183
студенти), а резултати под 14 точки са получили 6% (53 студенти). От студентите с отличен
резултат на теста най-много се обучават в направленията: Право – 60 (27%), Икономика - 45
студенти (21%) и Политически науки – 41 (19%).
От студентите с отличен резултат най-голям брой се обучават в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ - 51 студенти (30%), следвани от студентите в Университета за
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национално и световно стопанство - 39 (23%) и студентите от висшите училища извън
страната - 37 (21%).
Най-много кандидатури
министерствата – 47.85%.
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След приключване на процедурата по подбор, стаж са започнали 369 студенти. Успешно
са приключили стажа си 288 студенти (374 през 2016 г., 457 през 2015 г., 471 през 2014 г.). 81
студенти не са приключили стажа си по различни причини (56 през 2016 г., 88 през 2015 г.,
110 през 2014 г.), най-честата от които е започването на работа в летния период.
Данните от обратната връзка показват, че програмата е отговорила на очакванията на
99% (98% през 2016 г., 97 % през 2015 г. и 2014 г. и 96% през 2013 г.) от студентите и 98% от
тях биха я препоръчали на други студенти. Цялостната оценка на стажантите за 2017 г. по
всички показатели на програмата е 9.32 по скала от 1 до 10, където 10 е максималната
оценка.
Цялостната оценка на координаторите от съответните административни структури е
9.08, а средната оценка на наставниците е 8.77. Наставниците, които са останали доволни от
подбора на стажантите са 99%, а 98% от всички наставници биха участвали отново в
програмата. И трите групи участници в програмата (студенти, координатори и наставници)
оценяват високо ползите от програмата.
В децентрализираният етап на програмата през 2017 г. участваха 16 административни
структури и 43 административни звена. Те обявиха 149 стажантски позиции в 12
професионални направления. Кандидатстваха общо 282 студенти.

II. Въведение
Програмата за студентски стажове в държавната администрация предоставя възможност
на студенти от български и чуждестранни висши училища да проведат пълноценен стаж в
структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Програмата има
за цел да предостави на студентите практически опит, нови професионални умения и да ги
запознае с държавната администрация.
Настоящият доклад отчита изпълнението на централизираната и децентрализираната
кампания на програмата през 2017 г. Обобщени и анализирани са както провеждането на
програмата, така и обратната връзка от студентите, наставниците и координаторите във
връзка с подготовката, организацията и изпълнението на програмата.
На централно ниво програмата се управлява и координира от дирекция „Модернизация
на администрацията“ в администрацията на Министерски съвет. Подготовката и
организирането на студентските стажове в конкретните административни структури се
осъществява от координатори – служители в администрацията, определени със заповед на
съответния орган.
Програмата се осъществява чрез Портала за студентски стажове в държавната
администрация www.staj.government.bg. Цялата процедура по публикуване на обявите,
кандидатстване и подбор, класиране, потвърждаване и приемане на студентите е изцяло
онлайн, като по този начин се осигурява публичност и прозрачност на всеки един етап.
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През 2014 г. програмата и портала бяха институционализирани чрез приемането на
съответните нормативни актове. Бяха приети изменения в Закона за администрацията (ДВ бр.
27 от 2014 г.), с които се регламентира провеждането на студентски стажове в държавната
администрация. С Постановление № 189 на Министерския съвет от 8 юли 2014 г. (ДВ бр.58 от
2014 г.) беше приета Наредба за студентските стажове в държавната администрация.
Целта на наредбата е да гарантира провеждането на студентския стаж в държавната
администрация и по този начин да осигури практическия опит, знанията и уменията, които да
допълнят теоретичното обучение на студента. С наредбата се създават унифицирани правила
и ефективен механизъм за провеждане на стажовете, като се регламентира и ползването на
Портала за студентски стажове в държавната администрация.

III. Обявяване на стажантските позициите
III.1 Брой обяви и стажантски позиции
В централизираната кампания за стажове през трите летни месеца юли, август и
септември на Портала за студентски стажове в държавната администрация
www.staj.government.bg бяха публикувани 786 обяви за общо 1301 стажантски позиции.
Спрямо предходната 2016 г. броят на обявите е намалял с 7.76%, а на стажантските
позиции с 10.9%. На графика 1 е показано сравнение между броя на обявите и стажантските
позиции за последните 5 години.
1940
1444
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847

786

2017

2016

1099

1064

2015
Брой обяви

1803
813

2014

1196

2013

Брой позиции

Графика 1 - Брой обяви и стажантски позиции за периода 2013 - 2017 г.

III.2 Видове и брой на структурите и звената, разпределение
В програмата участваха общо 132 структури и 382 звена в тях. Спрямо 2016 г. броят на
структурите се е увеличил с 31 броя, а при звената с 62 броя. На графика 2 е показано
разпределението по видове структури, които се включиха в програмата през 2017 г.
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Графика 2 - Брой на участвалите структури по видове администрации

Разпределението на броя стажантски позиции по видове администрации е показан на
графика 3. Най-много стажантски позиции през 2017 г. бяха обявени от административните
структури, създадени с нормативен акт (закон или Постановление на Министерския съвет) –
36% (43% през 2016 г., 36% през 2015 г., 32.5% през 2014 г.). На второ място за трета поредна
година са общинските администрации – 23% (15% през 2016 г., 26% през 2015 г.), следвани от
министерствата – 17% (13% през 2016 г.).
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Държавни агенции
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Администрация на Министерския съвет
Бизнес организация

294

Графика 3 - Брой стажантски позиции по видове администрации

Териториално разпределение
Териториалното разпределение на свободните стажантски позиции е, както следва: в
област София са обявени най-много места – 555 (42.6 %). На второто място е област Пловдив
с 104 позиции (8 %), следвана от област Варна с 101 позиции (7.8 %). Стажантските позиции в
тези три области формират 58.4 % от всички обявени позиции (1301). На графика 4 е показано
разпределението на стажантските позиции по области.
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Графика 4 - Разпределение на стажантските позиции по области
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В програмата взеха участие 19 структури, създадени със закон или Постановление на
Министерски съвет (ПМС) с общо 469 стажантски позиции. Най-много стажантски позиции за
трета поредна година бяха обявени от Националната агенция по приходите – 229 (327 през
2016 г., 328 през 2015 г., 162 през 2014 г.), на второ място се нарежда Националния
осигурителен институт с 44 (70 през 2016 г., 74 през 2015 г., 24 през 2014 г.), а на трето –
Националната здравноосигурителна каса с 43 позиции.
Администрация на Министерския съвет
Администрацията на Министерски съвет обяви общо 4 свободни стажантски позиции в
програмата (11 през 2016 г., 29 позиции за 2015 г., 14 позиции за 2014 г. и 18 позиции за 2013
г.).
Министерства
В програмата участваха 14 министерства. Те обявиха общо 217 стажантски позиции, от
които най-много позиции бяха обявени от Министерството на външните работи - 63 (29%).
На второ място с 41 позиции (19%) е Министерството на правосъдието, а на трето място е
Министерството на енергетиката с 17 позиции (8%). Разпределението на стажантските
позиции за 2017 г. по министерства е показано на графика 5.
Министерствата на отбраната, на здравеопазването и на туризма не се включиха в
централизираната кампания през 2017 г.

Страница 7 от 22

2017

Отчет на Програмите за студентски стажове в държавната администрация

108

76

63
51

51
43
33

2831

18 16

14

39 41
28
1918

4

0

МОН

МВнР

МИ

МЗХ

28

24

20
111212

МВР

12
6 83

96

3

6 46

МОСВ МТИТС МРРБ
2014

2015

2016

20
16 15

17
538

МК

39

0

МП

0

ММС

12

17

13

0 0

0302

00

МЕ

МТСП

МФ

2017

Графика 5 - Брой стажантски позиции в министерства за периода 2014 - 2017 г.

Държавни агенции
През 2017 г. в програмата взеха участие 4 държавни агенции (3 през 2016 г., 3 през 2015
г., 2 през 2014 г. и 4 през 2013 г.), които обявиха общо 45 стажантски позиции. На първо място
е Държавна агенция на метрологичен и технически надзор с 22 позиции, следвана от
Държавна агенция „Архиви“ с 13 позиции, Държавна агенция за бежанците с 6 позиции и
Държавна агенция за българите в чужбина с 4 позиции.
Държавни комисии
През 2017 г. в програмата участва само Държавна комисия по хазарта с 3 стажантски
позиции.
Изпълнителни агенции
В програмата участваха 9 изпълнителни агенции, които обявиха общо 107 стажантски
позиции. За пета поредна година най-много позиции обяви Агенцията по заетостта – 53. За
четвърта поредна година на второ място е Изпълнителната агенция „Морска администрация“
с 22 позиции, а на трето място е Българската агенция за инвестиции с 15 позиции.
Областни администрации
В програмата взеха участие 17 областни администрации (13 през 2016 г., 14 през 2015 г.,
15 през 2014 г. и 4 през 2013 г.). През 2017 г. областните администрации обявиха общо 48
стажантски позиции (47 през 2016 г., 84 през 2015 г., 101 през 2014 г.). На първо място е
Областна администрация Русе със 7 позиции, на второ място са Областна администрация
Благоевград с 6 позиции, а на трето място е Областна администрация Смолян с 5 позиции.
Общински администрации
В програмата взеха участие 45 общински администрации, които обявиха 294 стажантски
позиции. За трета поредна година общинските администрации запазват мястото си в
класацията и заемат второ място по брой обявени позиции по вид структура. За пръв път
Община Пловдив заема първото място по брой обявени стажантски позиции – 35, второ
място заема Столична община с 31, на трето място с 24 позиции е Община Варна.
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Специализирани териториални администрации

Общо 22 специализирани териториални администрации обявиха 115 стажантски
позиции. През 2017 г. специализираната териториална администрация заема четвърто място
в класацията по брой обявени стажантски позиции по видове структури. На първо място по
брой обявени позиции е Областната дирекция „Земеделие“ – Кюстендил с 17 стажантски
позиции, на второ място са Регионалния инспекторат по образованието София-град и
Регионалната инспекция по околната среда и водите София с по 15 позиции, а на трето място
са Регионалния инспекторат по образованието Велико Търново и Басейнова дирекция
„Черноморски район“ с по 9 позиции.
III.3 Професионални направления
През 2017 г. администрациите обявиха 1 301 стажантски позиции в 44 професионални
направления (35 през 2016 г., 42 през 2015 г., 40 през 2014 г.). Не бяха обявени стажантски
позиции в следните направления: Биотехнологии, Военно дело, Материали и
материалознание, Металургия, Растителна защита, Религия и теология, Театрално и филмово
изкуства и Теория на изкуствата.
Най-много стажантски позиции за пета поредна година бяха обявени в професионално
направление Икономика – 44 % от всички позиции (42% през 2016 г., 30% през 2015 г., 33%
през 2014 г. и 31% през 2013 г.). За четвърта поредна година на второ място е направление
Администрация и управление – 18 % (17% през 2016 г., 13% през 2015 г., 14% през 2014 г. и
2013 г.), а на трето - направление Право с 16 % (14% през 2016 г., 12% през 2015 г. и 2014 г. и
15% през 2013 г.). На графика 6 е показано разпределението на стажантските позиции по найтърсените през 2017 г. 10 професионални направления, както и сравнението им с
предходните 2016, 2015 и 2014 г.
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Графика 6 - Стажантски позиции по най-търсените направления за периода 2014 - 2017 г.

За останалите 34 направления бяха обявени общо 226 позиции или 22% от всички
позиции (16% през 2016 г., 20% през 2015 г., 16% през 2014 г.). На графики 7 и 8 е показано
разпределението на стажантските позиции за останалите направления и сравнение с
предходните 2016, 2015 и 2014 г.
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Графика 7 - Стажантски позиции по други направления за периода 2014 - 2017 г.
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Графика 8 - Стажантски позиции по други направления за периода 2014 - 2017 г. (2)

IV. Кандидатстване
По обявените 1 301 стажантски позиции кандидатстваха общо 837, което е с 423
студенти по-малко спрямо 2016 г. Съгласно правилата на програмата всеки студент може да
кандидатства за до 5 стажантски позиции. През 2017 г. броят на кандидатстванията беше
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2750. Средно всеки студент през 2017 г. е кандидатствал за 3.29 позиции (през 2016 г. за 2.95
позиции, през 2015 г. за 3.45 позиции, през 2014 г. за 3.25 позиции, а през 2013 г. за 3.74). 329
стажантски позиции (25% от всички) са останали без кандидати.
IV.1 Резултати от теста
Средният резултат, който са получили студентите от онлайн теста за 2017 г. е 19.44
точки от максимални 26, което е много добър резултат. Отличен резултат (между 23 и 26
точки) са постигнали 20% (171 студенти), много добър резултат (между 18 и 22 точки) са
постигнали 52% (437 студенти), добър резултат (между 14 и 17 точки) са постигнали 22% (183
студенти), а резултати под 14 точки са получили 6% (53 студенти). От студентите с отличен
резултат на теста най-много се обучават в направленията: Право – 60 (27%), Икономика - 45
студенти (21%) и Политически науки – 41 (19%).
На графика 9 е показано разпределението на студентите спрямо резултатите от теста за
периода 2014 - 2017 г.
667

728

655

437
171

218

211

23-26

198

183
18-22
2017

298

286

53
14-17

2016

2015

312
93

79

148

0-14

2014

Графика 9 - Разпределение на студентите (брой) спрямо резултатите от теста за периода
2014 - 2017 г.

IV.2 Разпределение по висши училища
От общо 837 кандидатствали студенти 749 се обучават в български висши училища, а
останалите 88 се обучават в чужбина (121 през 2016 г., 83 през 2015 г., 134 пред 2014 г., 66
през 2013 г.). Студентите, които са кандидатствали по обявените стажантски позиции, се
обучават в общо 103 висши училища, от които 40 в България (40 през 2016 г., 41 през 2015 г.,
43 през 2014 г. и 36 през 2013 г.) и 63 извън страната (70 през 2016 г., 56 през 2015 г., 75 през
2014 г. и 49 през 2013 г.).
Първите 3 професионални направления, в които се обучават най-много от
кандидатствалите студенти са: Икономика – 286 студенти (33% през 2017 г., 33% през 2016 г.,
36% през 2015 г., 31% през 2014 г.), Право – 167 студенти (19% през 2017 г., 20% през 2016 г.,
21% през 2015 г., 22% през 2014 г.) и на трето място Политически науки - 104 студенти (12%
през 2017 г., за пръв път в топ 3) и Администрация и управление – 100 студенти (12% през
2017 г., 15% през 2016 и 2015 г., 13% през 2014 г.).
За четвърта поредна година най-много студенти, кандидатствали в лятната програма,
се обучават в Университета за национално и световно стопанство - 213 студенти (25%),
следвани от студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 155 (19%) и
студентите, обучаващи се във висши училища извън страната – 83 (6%). На графика 10 е
показано разпределението на студентите, кандидатствали в лятната програма, съобразно
висшето училище, в което се обучават за периода 2014 - 2017 г.

Страница 11 от 22

Отчет на Програмите за студентски стажове в държавната администрация

2017

332
310
247
228

211

210

175

134

125
102

2017

2016

3045

5250

2015

2014

61

3739

5659
29

17

12

Други

636168

35

Университет по
архитектура,
строителство и геодезия

55615844

Великотърновски
университет
"Св.Св.Кирил и…

Икономически
университет - Варна

81

Югозападен
университет "Неофит
Рилски"- Благоевград

57

Висши училища извън
България

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"

Университет за
национално и световно
стопанство

121
88 83

Нов български
университет

155

Пловдивски
университет "Паисий
Хилендарски"

213

264
239

238

Графика 10 - Разпределение на студентите (брой) съобразно висшето училище, в което се
обучават за периода 2014 - 2017 г.

IV.3 Разпределение по видове структури
На графика 11 е показана динамиката между броя обявени стажантски позиции по
видове структури на държавната администрация и броя кандидатствания за тях, като всеки
студент има право да кандидатства за до 5 стажантски позиции, съответно броят на
кандидатстванията е по-голям от броя на студентите.
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Графика 11 - Брой стажантски позиции по видове структури и брой кандидатствания
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Най-много студенти са кандидатствали за стажантски позиции, обявени от
министерствата - 48%, структурите създадени с нормативен акт – 30%, и общинските
администрации – 11%. За 1 стажантска позиция са получени средно 2.11 кандидатури.
Административни структури, създадени
Постановление на Министерски съвет)

с

нормативен

акт

(Закон

или

Административните структури, създадени с нормативен акт обявиха 469 стажантски
позиции, за които получиха 734 кандидатури. За 81 от всички 469 позиции не е имало нито
един кандидат. В административните структури, създадени с нормативен акт конкуренцията
е била 1.57 кандидатури за едно място.
Администрация на Министерския съвет
Администрацията на Министерския съвет обяви 4 свободни стажантски позиции, за
които получи 12 кандидатури. Конкуренцията е била средно 3 кандидатури за едно място.
Това поставя администрацията на Министерския съвет сред най-атрактивните структури за
студентите. В администрацията на Министерския съвет не са останали свободни позиции без
кандидати.
Министерства
В програмата за 2017 г. участваха 14 министерства. Те обявиха 217 стажантски
позиции, за които получиха 1316 кандидатури. В програмата не участваха Министерството на
отбраната, Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма. За 1
стажантска позиция в министерствата са получени 6.1 кандидатури.
На графика 12 е показано разпределението на броя обявени позиции по министерства
за периода 2014-2017 г.
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Графика 12- Брой стажантски позиции по министерства за периода 2014 - 2017 г.

В министерствата 5 стажантски позиции са останали без нито една кандидатура, като 2
от тях са били в Министерството на икономиката и по една в Министерството на
образованието и науката, Министерството на културата и Министерството на енергетиката.
Държавни агенции
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През 2017 г. в програмата взеха участие 4 държавни агенции (3 през 2016 г., 3 през 2015
г., 2 през 2014 г. и 4 през 2013 г.), които обявиха общо 45 стажантски позиции. На първо място
е Държавна агенция на метрологичен и технически надзор с 22 позиции, следвана от
Държавна агенция „Архиви“ с 13 позиции, Държавна агенция за бежанците с 6 позиции и
Държавна агенция за българите в чужбина с 4 позиции. За обявените 45 стажантски позиции
държавните агенции получиха 78 кандидатури. За 1 стажантска позиция средно са получени
1.73 кандидатури.
От всички обявени позиции в държавните агенции 10 са останали без кандидати: 8 в
Държавната агенция на метрологичен и технически надзор и 2 в Държавна агенция „Архиви“.
Държавни агенции
За трите стажантски позиции обявени в Държавна комисия по хазарта кандидатстваха 8
студента.
Изпълнителни агенции
В програмата участваха 9 изпълнителни агенции, които обявиха общо 107 стажантски
позиции. За пета поредна година най-много позиции обяви Агенцията по заетостта – 53. За
четвърта поредна година на второ място е Изпълнителната агенция „Морска администрация“
с 22 позиции, а на трето място е Българската агенция за инвестиции с 15 позиции.
За обявените 107 позиции изпълнителните агенции получиха 160 кандидатури, което
представлява средно 1.5 кандидатури за едно място.
За 37 от обявените 107 стажантски позиции в изпълнителните агенции не е имало нито
един кандидат. Най-много позиции без кандидати са останали в Агенцията по заетостта – 26.
Областни администрации
В програмата взеха участие 17 областни администрации (13 през 2016 г., 14 през 2015 г.,
15 през 2014 г. и 4 през 2013 г.). През 2017 г. областните администрации обявиха общо 48
стажантски позиции (47 през 2016 г., 84 през 2015 г., 101 през 2014 г.). На първо място е
Областна администрация Русе със 7 позиции, на второ място са Областна администрация
Благоевград с 6 позиции, а на трето място е Областна администрация Смолян с 5 позиции.
За обявените 48 позиции областните администрации получиха 63 кандидатури, което
представлява средно 1.3 кандидатури за едно място.
От обявените стажантски позиции без кандидати са останали 16. Най-много от тях (по 3)
са останали в Областни администрации Русе и Смолян.
Общинска администрация
В програмата взеха участие 45 общински администрации, които обявиха 294 стажантски
позиции, за които получиха 299 кандидатури, което представлява средно 1.02 кандидатури
за едно място. От обявените позиции без кандидати са останали 134.
Специализирани териториални администрации
Общо 22 специализирани териториални администрации обявиха 115 стажантски
позиции, за които получиха 87 кандидатури, което представлява средно 0.76 кандидатури за
едно място. Стажантските позиции, обявени от специализираните териториални
администрации, които са останали без нито един кандидат са 46.
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IV.4 Интервюта и класиране
След първоначалния подбор бяха насрочени 1814 интервюта. След проведените
интервюта бяха класирани 876 студенти. От тях 579 на първо място, 141 на второ и 156 на
трето и следващо място. Тъй като всеки един студент има право да избере до 5 позиции,
голяма част от студентите бяха поканени на интервю и съответно класирани за повече от
една стажантска позиция. Съгласно правилата на програмата студентите имат право да
изберат само една позиция, на която да проведат стаж в рамките на централизираната
кампания.

V. Провеждане на стажа
След приключване на процедурата за подбор, стаж започнаха 369 студенти. Успешно
приключиха стажа си 288 студенти. По различни причини 81 студенти не приключиха стажа
си (56 през 2016 г., 88 през 2015 г., 110 през 2014 г.). Най-честата причина, поради която
студентите не завършват стажа си е започването на работа.
На графика 13 са показани основните статистически данни за кампанията от
обявяването на позициите до завършването на стажа, а на графика 14 тези данни са сравнени
с данните за 2014, 2015 и 2016 г.
2750
1814
1301
837

786
382
134

369
103
2017

288

Брой обяви
Брой позиции
Брой структури
Брой звена
Брой кандидати
Брой висши училища
Брой кандидатствания
Брой насрочени интервюта
Брой започнали стаж
Брой успешно завършили

Графика 13 - Основни статистически данни за централизираната кампания 2017 г.
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382
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1260

1803

440
147

369288

2017
Брой обяви

430374
110

440
150

2016
Брой позиции

547459
97

410
131

2015

581471
118

2014
Брой структури

Брой звена

Брой кандидати

Брой висши училища

Брой кандидатствания

Брой насрочени интервюта

Брой започнали стаж

Брой успешно завършили

Графика 14 - Сравнение по основни статистически данни за периода 2014 - 2017 г.

На графика 15 и 16 е показан броят на завършилите студенти по направления и по вид
структура през 2017 г. В петте направления – Икономика, Право, Администрация и
управление, Политически науки и Архитектура, строителство и геодезия се обучават 69% (88%
през 2015 г., 86% през 2014 г.) от успешно завършилите стажа си студенти.

Икономика

96

Право

69
50

Администрация и управление

38
Политически науки

24
11

2017

Архитектура, строителство и
геодезия

Графика 15 - Брой успешно завършили по направления през 2017 г.
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Структури, създадени с нормативен акт (закон или
Постановление на Министерския съвет)

102

Министерства

90

Общински администрации
Изпълнителни агенции
Специализирана териториална администрация

36

Държавни агенции

23
14

12

Областни администрации

9
2

Администрация на Министерския съвет

2017

Графика 16 - Брой успешно завършили по вид структура през 2017 г.

VI. Обратна връзка за програмата
Една стажантска програма и нейният успех се измерват преди всичко с това, до колко е
отговорила на нуждите на участниците в нея и дали е допринесла за тяхното развитие и
усъвършенстване. Това се отнася както за самия стажант, така и за административната
структура, в която се е провел стажът. Механизмът за обратна връзка от проведените стажове
има две основни цели: да оцени напредъка на стажанта по отношение на придобитите
знания и умения и да му даде насоки за тяхното усъвършенстване, както и да подпомогне
държавната администрация за организирането и провеждането на стажантските програми с
висока добавена стойност, чрез които да привлича способни млади специалисти.
За целите на стажантската програма в държавната администрация са изработени 5
формуляра, които обхващат различни аспекти от организацията и провеждането на
програмата, представянето на стажанта и наученото по време на стажа. Включени са въпроси
от отворен и затворен тип с цел да се събере максимална по обем информация. Всички
формуляри се попълват онлайн на Портала за студентски стажове в държавната
администрация www.staj.government.bg, чрез специално генерирани линкове.
Обратната връзка от студентите се състои от два въпросника: самооценка за тяхното
представяне по време на стажа и оценка на стажантската програма.
Обратната връзка от наставниците се състои от два въпросника: оценка на
представянето на стажантите и оценка на стажантската програма.
Обратната връзка от координаторите на програмата се състои от един въпросник: за
оценка на стажантската програма.
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VI.1 Оценка за представянето на студентите

Средната самооценка на стажантите за тяхното представяне по време на стажа им и
средната оценка на наставниците за представянето на стажантите през 2017 г. не се
различават. Това е третата кампания за летни стажове в държавната администрация, за която
обратната връзка на двете основни групи участници съвпада абсолютно. Поставените оценки
се доближават значително до максималната оценка (5) по всеки показател, което показва, че
и двете страни са удовлетворени от постигнатото и начина, по който са се представили по
време на стажа. Прави впечaтление, че самооценката на стажантите през 2017 г. намалява с
0.1, а оценката на наставниците запазва стойностите за втора поредна година. На графика 17
е показано сравнението между средната оценка на наставниците и самооценката на
стажантите за периода 2013 - 2017 г., а на графика 18 е показано сравнението между
оценките на наставниците и самооценката на стажантите за 2017 г. по най-важните
показатели.
4.6

4.6 4.6

4.6 4.6

4.6
4.5

4.5 4.5

4.4

2013

2014

2015
Стажанти

2016

2017

Наставници

Графика 17 - Сравнение между самооценката на стажантите и оценката на наставниците за
тяхното представяне за периода 2013 - 2017 г.

Страница 18 от 22

2017

Отчет на Програмите за студентски стажове в държавната администрация

4.7
4.9

Прецизност

4.7
4.8

Добри резултати
2.6
2.6

Изпълнените задачи се нуждаеха от поправки

4.3
4.5

Успешно разрешаване на проблеми

4.5
4.6

Добри способности за анализиране

4.6
4.7

Равномерно изпълнението на задачите във времето

4.7
4.9

Изпълнява поставените задачи в срок

4.6
4.8

Работи структурирано и с добър темп
4.1

Поема и изпълнява задачи по своя инициатива

4.4

4.1
4.3

Успява да изпълнява по няколко задачи едновременно

4.6
4.7

Отчита задачите си навреме и изчерпателно

4.6
4.8

Проявява точност при водене на документация

4.6
4.7

Съблюдава установените срокове

4.8
4.9

Взаимодейства добре с другите колеги/ служители
4.5
4.5

Активно участва в работата на звеното

4.8

Проявява уважение, търпимост и разбиране
4.7

При нужда търси подкрепа от колегите
4.6

Стреми се към сътрудничество
Добра теоретична подготовка

4.3

4.9

4.8
4.8

4.4

Стреми се към усвояване на нови знания и умения

4.8

4.9

Стреми се към самоусъвършенстване

4.8

4.9

С лекота усвоява нови знания и умения

4.7
4.7
4.7
4.7

Умее да използва разнообразни източници на информация

4.7

Постига планираните цели

4.8
4.9
4.9

Проявява интерес
4.5

Проявява упоритост
Показва висока ефективност, дори в напрегнати ситуации

4.3

Висока самокритичност и реалистична самооценка

4.3

4.7

4.5
4.6

Рационално използва работното време

4.8
4.8

Спазва работното време по време на стажа

4.8

4.9
4.9
4.9
4.9

Точно изпълнява указанията на наставника
Изпълни включените в индивидуалния план задачи
4.5

Изпълнява допълнително възложени задачи
Наставници

4.9

4.7

Стажанти

Графика 18 - Сравнение между оценката на наставниците и самооценката на стажантите за
2017 г. по показатели
Страница 19 от 22

Отчет на Програмите за студентски стажове в държавната администрация

2017

Стажантите и наставниците са оценили изпълнението с почти максимални оценки, като
по значителен брой от критериите разминаването в оценките е в порядъка от 0.1 и се
забелязва в голяма степен близост между оценките на двете страни.
VI.2 Оценка на стажантската програма
Оценка от студентите
Данните от обратната връзка показват, че програмата е отговорила на очакванията на
99% от студентите и 98% от тях биха я препоръчали на други студенти. Цялостната оценка на
стажантите за 2017 г. по всички показатели на програмата е 9.32 при максимална оценка 10.
На графика 19 и 20 са показани средната оценка и оценката за различните етапи на
програмата в сравнение с предходните 5 години.
9.09 9.29 9.12 9 9.37

9.01 9.34 9.27 9.35 9 9.52

8.02

9
8.51 8.4 8.81 8.54

8.75 9.16

9.23 9.22 9.12 9.41

7.14

Кандидатстване

Провеждане
2012

2013

Продължителност и време
за провеждане на стажа
2014

2015

2016

Организация

2017

Графика 19 - Оценка, получена от стажантите за ключовите етапи от провеждането на
стажантската програма за периода 2012-2017 г.

9.05

9.03

9.32

9.13

8.92

8.23

Средна оценка
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Графика 20 – Средна оценка, получена от стажантите за цялостното провеждане на
стажантската програма за периода 2012-2017 г.

Според 61.6% (48% през 2016 г., 55.6% през 2015г.) от студентите програмата няма
аспекти, които биха могли да бъдат подобрени. 11% от останалите стажанти смятат, че
програмата може да бъде подобрена, като се предвиди възнаграждение за студентите (10%
през 2016 г. и 13.3% през 2015 г.), като се увеличи продължителността на стажа (15% през
2016 г. и 16.9% през 2015 г.) и като им се е възлагат по-отговорни и практически задачи (5%
през 2016 г. и 6.2% през 2015 г.).
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Оценка на наставниците

Средната оценка на наставниците за програмата през 2017 г е 8.77. Наставниците, които
са останали доволни от подбора на стажантите са 99%, а 98% от всички наставници биха
участвали отново в програмата. На графика 21 е показана средната оценка от наставниците,
при максимална 10 и оценката им по два показателя.
8.86

8.77

8.68

Средна оценка

Организация на стажа

Степен на полезност

Графика 21 - Оценка на програмата от наставниците

Според 63% от наставниците, попълнили формата за обратна връзка, програмата няма
нужда от никакви промени и отговаря напълно на техните нужди. По отношение на времето
и продължителността на стажовете 86% от наставниците смятат, че те са подходящи, а 13%
смятат, че продължителността може да бъде увеличена.
В своята работа не са срещнали трудности 68% от наставниците, останалите са имали
такива най-вече с баланса между времето за изпълнение на задълженията им и отделянето
на достатъчно време за работа със стажантите (16%). На въпрос от какво имат допълнителна
нужда, за да бъдат още по-ефективни в работата си със стажантите, 42% от наставниците
смятат, че не се нуждаят от нищо допълнително, 34% смятат, че би било добре да разполагат
с повече време за работа със стажантите си, а 15% заявяват, че искат да преминат обучение и
да получат повече информация относно наставничеството. На въпрос дали има аспекти на
стажантската програма, които биха могли да бъдат подобрени, 63% (71% през 2016 г. и 56%
през 2015 г.) , нямат предложения за подобряване, а 11% смятат, че продължителността на
стажовете трябва да е повече от 1 месец.
Оценка на координаторите
Цялостната оценка на координаторите от съответните административни структури е
9.08 (8.3 през 2016 г. и 8.8 през 2015 г.).
Според 98.4% от координаторите времето за планиране и организиране на
стажантската програма е било достатъчно и добре използвано. По отношение броя на
стажантите 78.7% смятат, че той е бил адекватен за нуждите на администрацията. Мнението
на 98.3% от координаторите е, че са предвидени и набавени всички ресурси за
провеждането на стажантската програма. По отношение на продължителността на
провеждането и времето за провеждане на стажа 100% от попълнилите обратната връзка
координатори смятат, че са избрани подходящо. На въпрос от какво имат допълнителна
нужда, за да бъдат по-ефективни в работата си като координатори, 56.7% заявяват, че не се
нуждаят от нищо допълнително, 6.7% биха искали да имат повече време за работа със
стажантите, а 3.3% биха искали искат да преминат обучение по програмата. На графика 22 е
показана средната оценка от координаторите при максимална оценка 10 и оценките им по
четири показателя.
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9.2

9.17
9.08

Средна оценка

8.98

8.98

Подготовка и
организация

Подбор на стажанти Процес на оценка Степен на полезност

Графика 22 - Оценка за програмата от координаторите по показатели

VII. Децентрализирани студентски стажове
Съгласно Наредбата за студентските стажове в държавната администрация стажове се
провеждат централизирано – по инициатива на дирекция „Модернизация на
администрацията“ в администрацията на Министерския съвет или децентрализирано – по
инициатива на отделна администрация. Извън централизираната кампания, която се
провежда веднъж годишно и чието изпълнение е представено в настоящия доклад,
административните структури обявяват свободните си стажантски позиции на портала
целогодишно. Данните за 2017 г. относно децентрализираните стажове са следните:









Брой административни структури заявили стаж - 16
Брой административни звена заявили стаж - 43
Брой професионални направления - 12
Общ брой стажантски обяви - 76
Общ брой стажантски позиции - 149
Общ брой кандидатствания по обявени позиции - 416
Общ брой кандидатствали по обявени позиции – 282
Брой успешно завършили стажанти - 70

На графика 22 е представено сравнение между броя на позициите и броя на
кандидатите за децентрализираните студентски стажове в периода 2013 – 2017 г.
64

217

2013

73

125

2014

216

388

2015
Позиции

282

558

2016

149 282

2017

Кандидати

Графика 23 – Брой обявени позиции и кандидати за децентрализираните студентски стажове в
периода 2013 – 2017 г.

VIII. Заключение
Мненията на стажантите, наставниците и координаторите за централизираната
кампания през 2017 г. са изключително положителни. Всички участващи страни са останали
доволни от възможностите, предоставени от програмата. Високата степен на съвпадение на
мненията и на трите групи участници, както и много високите оценки по отношение на всички
елементи на програмата са доказателство за високото качество на проведените стажове,
тяхната полза и ефективност.
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