
СТАЖ В БТА 

по програмата на МОН  „Студентски практики – Фаза 2“ 

 

Условия 

За стаж в Българска телеграфна агенция могат да кандидатстват всички действащи студенти 

от висшите училища, включени в Регистъра, поддържан от Министерството на 

образованието и науката, наличен на адрес: https://praktiki.mon.bg/pages/vu. 

Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), в т.ч. и по настоящия 

проект, един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от 

образователно-квалификационните степени по съответната специалност.  

Практическото обучение, за което кандидатства студента е присъствено и трябва да 

съответства на изучаваната от него специалност или професионално направление.  

Практиката се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда.  

Регистриране 

Студентът се регистрира на адрес https://praktiki.mon.bg/registration/students и попълва 

профила си в изградения в информационната система модул. 

Студентът самостоятелно кандидатства за избрана от него обява. Информационната 

система автоматично филтрира публикуваните от обучаващите организации обяви, като 

студентът може да кандидатства за позиции, съответстващи на професионалното 

направление, в което се обучава. 

БТА извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти – по 

информация от профила на студента и по посочените в обявата критерии. 

Потвърждаване и график 

След одобрение от БТА, чрез информационната система студентът потвърждава участието 

си в практическо обучение и създава график на практиката си. Той се съгласува и 

потвърждава от ментора и академичния наставник. Графикът трябва да съдържа 

разпределение по дати и часове на 240 астрономически часа в избран от студента период. 

Графикът не може да бъде разположен в повече от шест месеца, считано от избраната 

началната дата на практическото обучение. Дневната продължителност на практическото 

обучение не може да бъде повече от 8 астрономически часа, при не повече от 40 

астрономически часа в рамките на 7 последователни дни.  Практикантът ежедневно отчита 

в профила своето присъствие и извършените дейности. При обективна невъзможност да 

спазва графика си, практикантът предварително го променя в системата. 

Стажът се провежда индивидуално или в групи с помощта на ментор от БТА и на 

академичен наставник от висшето училище. Студентът избира своя академичен наставник 

от списък с преподаватели от профила си. 

Програма 

Практическото обучение се провежда по специална програма. Тя се изготвя и въвежда в 

информационната система от ментора и се съгласува от академичния наставник.  

Договор 

За да участва в практическо обучение по проект „Студентски практики – фаза 2“, студентът 

трябва да има сключен договор (по образец) за провеждане на практическо обучение с 

висшето училище, в което се обучава. Договорът се генерира чрез информационната 

система на проекта след одобрение на графика и програмата. Срокът за разглеждане на 

договора от висшето училище е до 30 дни, което трябва да е съобразено при изготвяне на 

графика.   

Застраховка 

Висшите училища сключват договор със застрахователна компания за застраховка 

„Злополука“ на всички студенти, сключили договор за провеждане на практическо 

обучение в реална работна среда. Студентът не може да започне практическо обучение 

преди да му бъде издадена застрахователна полица. 

Приключване на стажа 

https://praktiki.mon.bg/pages/vu


След провеждането на стажа практикантът генерира финален отчет за дейността си (по 

образец), който се потвърждава от ментора и академичния наставник чрез 

информационната система. Приключването на практиката финално се потвърждава от 

водещия функционален експерт, не по-късно от срока на договора на студента. 

При успешно приключила практика, студентът получава от БТА и висшето училище  

удостоверения за проведен стаж.  

Стипендия 

За всяко успешно приключило и потвърдено практическо обучение студентът получава 

стипендия в размер на 600 лева. 

 

ДОБРОВОЛНИ СТАЖОВЕ В БТА 

Условия 

За провеждане на доброволен стаж в БТА могат да кандидатстват български студенти, 

които се обучават в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни 

студенти, които се обучават в български висши училища. Кандидатите трябва да са с 

непрекъснати студентски права и да се обучават в професионалното направление, което се 

изисква за конкретната стажантска позиция. Стажовете могат да бъдат присъствени или 

неприсъствени (дистанционни) в зависимост от изискванията на дирекциите и позицията, в 

която се провежда стажът. Управлението и координацията на студентските стажове в 

Българска телеграфна агенция, както и поддържането на страницата за студентски стажове 

в интернет се осъществяват от отдел "ШКОЛА БТА“. 

Стипендия 

По време на стажа студентите не получават възнаграждение и времето не се зачита за 

трудов и осигурителен стаж.  

Продължителността на стажа е до 240 астрономични часа. 

Кандидатстване 

За участие по дадена обява е необходимо да се изпрати имейл на schola@bta.bg, в който да 

е посочена желаната позиция за стаж, автобиография, мотивационно писмо и възможната 

дата за започване или да се направи регистрация тук. 

Студенти, които желаят да проведат стаж в конкретно структурно звено на БТА, но на 

страницата не откриват такава обява, могат да направят запитване за провеждане на стаж   

на адрес: schola@bta.bg. 

Споразумение 

Одобрените за стаж студенти сключват споразумение /по образец/ и прилагат документ от 

висшето училище, удостоверяващ студентското положение. 

Програма 

Стажът преминава под ръководството на ментор, определен от ръководителя на звеното, в 

което се провежда стажът по индивидуален план-програма. 

Приключване на стажа 

При успешно приключила практика, студентът получава от БТА удостоверения за проведен 

стаж.  

 
ОБЯВИ ЗА СТАЖ 

по програмата на МОН  „Студентски практики – Фаза 2“ 

 

София 

 Репортер в дирекция МИНФ 

Информация за практическото обучение – Превод на аналитични текстове от световните 

информационни агенции, създаване на информации от един или повече източници. Подбор 

на новини. 

Линк на обявата: https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/reporter-v-direktsiya-minf.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –  23 май 2022 г. 

 Репортери в дирекция „Икономика“ 



Информация за практическото обучение - отразяване на икономически събития в България 

и по света, търсене на интересни теми, подбор на новини от световните информационни 

агенции, превод на аналитични материали. 

Линк на обявата: https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/reporteri-v-direktsiya-ikonomika.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –   16 май 2022 г. 

 

 Репортери в дирекция "Спорт" 

Информация за практическото обучение - Следене и отразяване на потока от спортни 

новини от България и чужбина, посещение и отразяване на спортни събития, писане на 

коментари и анализи, интервюта. 

Линк на обявата: https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/reporteri-v-direktsiya-sport.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ –   14 април 2022 г. 

 

 Репортер в дирекция "Балкани" с турски език 

Информация за практическото обучение - Превод на информации от медии от Турция или 

от западен език – английски или френски, отразяване на събития в Турция и другите 

балкански страни, на по-късен етап подбор на информации и анализ. 

Линк на обявата: https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/reporter-v-direktsiya-balkani-s-turski-

ezik.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 14 април 2022 г. 

 

Репортер в дирекция "Балкани" с гръцки език 2022 
Информация за практическото обучение - Превод на информации от гръцки и евентуално 

албански език, отразяване на събития в балканските страни, на по-късен етап подбор на 

информации и анализ. 

Линк на обявата: https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/reporteri-s-grutski-2022.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 29 април 2022 г. 

 

 Графичен дизайнер 

Информация за практическото обучение –  Представяне на примери и практически 

упражнения за графичен дизайн, предпечат, обработка на изображения за печат и 

интернет, сканиране на снимки и филми, обработка и дигитализиране за архив,  създаване 

и обработка на растерни и векторни изображения, лога,  дизайн на билборд, виртуален 

фон за студио, изработка на банери. Усвояване на техники за креативно мислене, проект 

на интериорен дизайн и др.  

Линк на обявата: https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/grafichen-dizayner-2022.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 31 март 2022 г. 

 

 Счетоводители в дирекция „Финанси“ 

Информация за практическото обучение – Приемане и проверка на документи във връзка 

със счетоводната отчетност; Текущо счетоводно отчитане и обработка на счетоводната 

документация; Работа със специализиран софтуер. 

Линк на обявата: https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/schetovoditeli-v-direktsiya-finansi.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 31 май 2022 г. 
 

 Видеооператори 

Информация – Обучение за видео продукция и постпродукция. Материалът ще бъде 

преподаван чрез лекции и практични занимания – основи на визуалния език, работа с 

камера, правила при монтажа, информационни модели на новинарския процес, източници 

на информация и подбор на новини, професионални стандарти и кодекс, журналистическо 

писане и жанрове във видео форматите. 

Линк на обявата: https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/videooperator-v-direktsiya-informatsionni-

tehnologii.html 



СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 25 май 2022 г. 

 

 Стажант маркетинг 

Информация - Обогатяване на теоретичните знания и придобиване на практически умения 

в областта на маркетинга, рекламата и продажбите в специфичните условия на 

агенционната журналистика. 

Линк на обявата: https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/stajant-v-otdel-marketing.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 16 май 2022 г. 

 

 Стажант „Социални мрежи“ 

Информация - Създаване на визуално и аудиовизуално съдържание за профилите на БТА 

в социалните мрежи – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и LinkedIn.  

Линк на обявата: https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/stajant-sotsialni-mreji.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 20 май 2022 г. 

 

Репортери в дирекция ВИНФ/Кореспонденти   

Информация за практическото обучение - Отразяване на потока от новини за региона, 

посещение и отразяване на събития, писане на коментари и анализи, провеждане на 

интервюта. 

 

Репортери в Ловеч 
Линк на обявата: https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/reporter-za-lovech.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 23 май 2022 г. 

 

 Репортери в Шумен 
Линк на обявата: https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/reporter-za-shumen.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 1 април 2022 г. 

 

 Репортери в Сливен 
Линк на обявата:  https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/reporter-v-direktsiya-vinf-korespondenti-

v-sliven.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 23 май 2022 г. 

 

 Репортери във Варна 
Линк на обявата:  https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/reporter-varna.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 14 април 2022 г. 

 

Репортери във Велико Търново 
Линк на обявата:  https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/reporter-vuv-veliko-turnovo.html 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 2 май 2022 г. 

 

ДОБРОВОЛНИ СТАЖОВЕ 

 

Стажант в „Школа БТА“ 

 

„Школа БТА“ предлага стаж за студенти за придобиване на опит в администрирането на 

дейността на отдела, който отговаря за: 

Целогодишни стажове за студенти; 

Курсове за повишаване на професионалната квалификация на служителите; 

Обучителни семинари; 

Кръгли маси и лекции в областта на журналистика; 

Архив „Памет“ на всички работили в агенцията; 

Рубрика ОПИТ в интернет страницата на БТА. 

https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/stajant-v-otdel-marketing.html
https://praktiki.mon.bg/jobs/48809/reporter-za-lovech.html


 

Информация за стажа: 

 

- Извършва всички дейности при администрирането и подпомагане дейността на 

„Школа БТА“; 

- Изготвя писма и документи, свързани с официалната коренспонденция на отдела; 

- Изпраща и получава коренспонденция по електронна и физическа поща; 

- Помага в организирането на събития, кръгли маси, семинари и други мероприятия; 

- Комуникира с другите стажанти в агенцията, помага при отчитането на стажовете и 

графиците. 

- Помага в изготвянето на съдържанието за рубрика „Опит“ в интернет страницата на 

„Школа БТА“ 

 

Изисквания: 

 

Свободна работа с основен Microsoft офис пакет  

Инициативност и отговорност; 

Прецизност и точност; 

Умения за планиране и организиране на процеси и цялостни задачи; 

Умения за спазване на срокове; 

Висока езикова култура. 

 

Необходими документи за кандидатстване: 

Автобиография, мотивационно писмо, документ за студентско положение. 

 

Времетраене на стажа – 1 месец 

Стажът е неплатен. 

 

За кандидатстване по обявата: schola@bta.bg 

 

 

 

  

 

 

 

mailto:schola@bta.bg

