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ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ ПРЕЗ 2014 

ГОДИНА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ 

Описание на позициите по дирекции 

 

 

I. Дирекция „Бюджет” 

1. Отдел „Бюджетна методология” 

� 1 студент за периода от 15.07. – 15.08.2014 г. от специалности в професионалните 

направления „Икономика” и „Финанси”. 

2. Отдел „Микроикономически анализи” 

� 1 студент за периода от 01.08. – 30.08.2014 г. от специалности в професионалните 

направления „Икономика” и „Финанси”. 

 

II. Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” 

1. Отдел „Стратегии, анализи и статистическа отчетност” 

� 1 студент за периода 01.07. – 31.07.2014 г. от специалности „Икономика”, 

„Финанси”. Владеене на английски език – писмено и говоримо; 

� 1 студент за периода 07.07. – 08.08.2014 г. от специалности „Икономика”, 

„Финанси”. Владеене на английски език – писмено и говоримо. 

2. Отдел „Регулация на финансовите пазари” 

� 1 студент за период не по-кратък от 30 работни дни в интервала 01.07. – 30.08.2014 г. 

от специалности „Финанси“, „Право”, „Международни икономически отношения”, 

„Европеистика“. Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо. Познания 

по европейските въпроси и/или регулирането на финансовите пазари и финансовите 

услуги. 

 

III. Дирекция „Национален фонд” 

1. Отдел „Контрол и сертификация на Европейския социален фонд и програма 

ФАР” 

� 1 студент за периода 01.08. – 30.08.2014 г. от специалности „Икономика”, „Социални 

дейности”, „Публична администрация”. Отлично владеене на английски език. 

2. Отдел „Контрол и сертификация по програма САПАРД и Европейски фонд за 

регионално развитие” 

� 1 студент за периода 01.08. – 30.08.2014 г. от специалности „Икономика”,  

„Публична администрация”. Отлично владеене на английски език. 

 

IV. Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” 

� 1 студент за периода 01.07. – 15.07.2014 г. от специалности „Администрация и 

управление”, „Публична администрация“, „Икономика”, „Европеистика”; 

� 1 студент за периода 01.08. – 15.08.2014 г. от специалности „Администрация и 

управление”, „Публична администрация“, „Икономика”, „Европеистика”. 

 

V. Дирекция „Икономическа и финансова политика” 

1. Отдел „Макроикономическо и фискално управление в ЕС” 

� 1 студент за периода 01.07. – 31.07.2014 г. от специалности „Макроикономика”, 

„Международни икономически отношения”, „Финанси”, „Европеистика”. Отлично 

владеене на английски език – писмено и говоримо. Ползването на друг чужд език е 
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предимство. Компютърна грамотност (MS Office – Microsoft Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet);  

� 1 студент за периода 01.08. – 30.08.2014 г. от специалности „Макроикономика”, 

„Международни икономически отношения”, „Финанси”, „Европеистика”. Отлично 

владеене на английски език – писмено и говоримо. Ползването на друг чужд език е 

предимство. Компютърна грамотност (MS Office – Microsoft Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet).  

2. Отдел „Стратегии и програми за икономически растеж” 

� 2 студенти за периода 01.07. – 31.07.2014 г. от специалност „Международни 

икономически отношения”. Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо. 

Ползването на друг чужд език е предимство. Компютърна грамотност (MS Office – 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet);  

� 2 студенти за периода 01.08. – 30.08.2014 г. от специалност „Международни 

икономически отношения”. Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо. 

Ползването на друг чужд език е предимство. Компютърна грамотност (MS Office – 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet); 

3. Отдел „Бюджет на ЕС” 

� 1 студент за периода 01.07. – 31.07.2014 г. от специалности „Финанси”, 

„Международни икономически отношения”. Отлично владеене на английски език – 

писмено и говоримо.  Ползването на друг чужд език е предимство. Компютърна 

грамотност (MS Office – Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet);  

� 1 студент за периода 01.08. – 30.08.2014 г. от специалности „Финанси”, 

„Международни икономически отношения”. Отлично владеене на английски език – 

писмено и говоримо.  Ползването на друг чужд език е предимство. Компютърна 

грамотност (MS Office – Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet).  

4. Отдел „Институционално-правен” 

� 1 студент за периода 01.07. – 31.07.2014 г. от специалности „Европеистика”, 

„Публична администрация”, „Международни икономически отношения”. Отлично 

владеене на английски език – писмено и говоримо. Ползването на друг чужд език е 

предимство. Компютърна грамотност (MS Office – Microsoft Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet);  

� 1 студент за периода 01.08. – 30.08.2014 г. от специалности „Европеистика”, 

„Публична администрация”, „Международни икономически отношения”.  Отлично 

владеене на английски език – писмено и говоримо. Ползването на друг чужд език е 

предимство. Компютърна грамотност (MS Office – Microsoft Word, Excel, Power Point, 

Outlook, Internet).  

5. Отдел „Макроикономически анализи и прогнози” 

� 1 студент за периода 01.07. – 31.07.2014 г. от специалности „Икономика”, 

„Статистика”. Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо. Ползването 

на друг чужд език е предимство. Компютърна грамотност (MS Office – Microsoft Word, 

Excel, Power Point, Outlook, Internet);  

� 1 студент за периода 01.08. – 30.08.2014 г. от специалности „Икономика”, 

„Статистика”. Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо. Ползването 

на друг чужд език е предимство. Компютърна грамотност (MS Office – Microsoft Word, 

Excel, Power Point, Outlook, Internet). 

6. Отдел „Национални стратегии и програми за развитие” 

� 1 студент за периода 01.07. – 31.07.2014 г. от специалности „Макроикономика”, 

„Международни икономически отношения”, „Финанси“. Отлично владеене на 
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английски език – писмено и говоримо. Ползването на друг чужд език е предимство. 

Компютърна грамотност (MS Office – Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, 

Internet);  

� 1 студент за периода 01.08. – 30.08.2014 г. от специалности „Макроикономика”, 

„Международни икономически отношения”, „Финанси“. Отлично владеене на 

английски език – писмено и говоримо. Ползването на друг чужд език е предимство. 

Компютърна грамотност (MS Office – Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, 

Internet). 

 

VI. Дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество” 

1. Отдел „Световна банка, МВФ и Г-24” 

� 1 студент за периода 04.08. – 29.08.2014 г. от специалности „Международни 

икономически отношения”, „Международни отношения“. Отлично владеене на 

английски език. Ползването на руски език е предимство. 

2. Отдел „Европейски финансови институции” 

� 1 студент за периода 04.08. – 29.08.2014 г. от специалности „Международни 

икономически отношения”, „Международни отношения“, „Финанси“. Отлично 

владеене на английски език. 

3. Отдел „Международно развитие и сътрудничество” 

� 1 студент за периода 01.07. – 31.07.2014 г. от специалности „Международни 

икономически отношения”, „Международни отношения“. Отлично владеене на 

английски език. 

 

VII. Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” 

� 1 студент за периода 01.07. – 14.07.2014 г. от специалност „Право”. 

� 1 студент за периода 15.07. – 28.07.2014 г. от специалност „Публична 

администрация”. 

 

VIII. Дирекция „Данъчна политика” 

1. Отдел „Счетоводно законодателство” 

� 1 студент за периода 01.07. – 31.07.2014 г. от специалности „Счетоводство”, 

„Финансов контрол”. Владеене на английски език.  

 

IX. Дирекция „Държавно юрисконсултство” 

1. Отдел „Нормативни актове” 

� 3 студенти за период от 10 работни дни в интервала 01.07. – 30.08.2014 г. 

(конкретните дати подлежат на допълнително уточняване според заявения от 

студентите интерес и възможностите на отдела) от специалности „Право”, 

„Международно право“, „Международни отношения“, „Международни икономически 

отношения“, „Публична администрация“. 

2. Отдел „Съдебна защита” 

� 4 студенти в периода 01.07. – 30.08.2014 г. (конкретните дати подлежат на 

допълнително уточняване според заявения от студентите интерес и възможностите на 

отдела) от специалност „Право”. 

 

X. Дирекция „Информационни системи” 

1. Отдел „Информационно и техническо обезпечаване” 
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� 1 студент за периода 01.07. – 18.07.2014 г. от специалности в професионално 

направление „Комуникационна и компютърна техника”; 

� 1 студент за периода 21.07. – 08.08.2014 г. от специалности в професионално 

направление „Комуникационна и компютърна техника”;  

� 1 студент за периода 11.08. – 29.08.2014 г. от специалности в професионално 

направление „Комуникационна и компютърна техника”. 

 

 

Необходими документи: 

� Заявление /свободен текст/, адресирано до главния секретар на Министерството на 

финансите. Студентите могат да кандидатстват за не повече от три стажантски 

позиции, подредени приоритетно в низходящ ред, като за всяка е необходимо да 

посочат дирекцията, отдела и периода съобразно обявата; 

� Уверение от учебното заведение за студенти, учащи в български висши учебни 

заведения; 

� Академична справка или уведомително писмо от съответното висше учебно 

заведение или копие на студентска лична карта за студенти, учащи във висши учебни 

заведения в чужбина;  

� Автобиография; 

� Мотивационно писмо. 

 

 

Срок за подаване на документи: 

От 28.05.2014 г. до 10.06.2014 г. включително. Документите, подадени извън 

упоменатия срок, няма да бъдат разглеждани. 

 

 

Време и място за подаване на документи: 

От 10:00 ч. до 12:30 ч. и от 14:00 ч. до 16:30 ч. – всеки работен ден в посочения срок. 

Документите се подават в Министерството на финансите, ул. ”Г. С. Раковски” №102, 

Приемна (стая №1) на партерния етаж, входа от ул. „Георги Бенковски”. 

Участието си в кампанията може да заявите и чрез документи, подписани и изпратени в 

сканиран вид на официалния електронен адрес на Министерството на финансите – 

feedback@minfin.bg   
 

 

Изисквания  относно подаваните документи: 

Документите се изготвят на български език, като може да се подават лично, чрез 

пълномощник или по електронната поща. 

 

Стажовете в Министерството на финансите не са платени! 

mailto:feedback@minfin.bg

