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ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ ПРЕЗ 

2016 ГОДИНА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ – чрез Портала за 

студентски стажове в държавната администрация, интернет адрес: 

http://www.staj.government.bg/  

 
Описание на позициите по дирекции 

 

I. Дирекция „Бюджет” 

1. Отдел „Бюджетна методология” 

� 1 студент за периода 01.08. – 31.08.2016 г. (с възможност за договаряне). 

Професионално направление: Икономика. Предпочитани специалности: „Финанси“, 

„Прогнозиране и планиране“. 

�1 студент за периода 01.08. – 31.08.2016 г. (с възможност за договаряне). 

Професионално направление: Икономика. Предпочитани специалности: „Финанси“, 

„Прогнозиране и планиране“. 

 

2. Отдел „Микроикономически анализи” 

�1 студент за периода 01.08. – 31.08.2016 г. (с възможност за договаряне). 

Професионално направление: Икономика. Предпочитани специалности: „Финанси“, 

„Прогнозиране и планиране“. 

 

II. Дирекция „Държавен дълг” 

1. Отдел „Стратегии, анализи и статистическа отчетност” 

� 1 студент за периода 01.08. – 31.08.2016 г. Професионално направление: Икономика. 

Допълнителни изисквания: владеене на английски език. 

 

III. Дирекция „Национален фонд” 

1. Отдел „Сертификация и финансово управление на Европейския социален фонд” 

� 1 студент. Продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни 

дни в периода 01.07.2015 г. - 31.08.2015 г. – според възможностите на стажанта. 

Професионални направления: Икономика; Социални дейности; Администрация и 

управление, специалност Публична администрация. Допълнителни изисквания: 

отлично владеене на английски език. 

 

2. Отдел „Сертификация и финансово управление на Европейския фонд за 

регионално развитие” 

� 1 студент. Продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни 

дни в периода 01.07.2015 г. - 31.08.2015 г. – според възможностите на стажанта. 

Професионални направления: Икономика; Администрация и управление, специалност 

Публична администрация.. Допълнителни изисквания: отлично владеене на английски 

език. 

 

3. Отдел „Сертификация и финансово управление на Кохезионен фонд” 

� 1 студент. Продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни 

дни в периода 01.07.2015 г. - 31.08.2015 г. – според възможностите на стажанта. 

Професионални направления: Икономика; Администрация и управление, специалност 

Публична администрация. Допълнителни изисквания: отлично владеене на английски 

език. 
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4. Отдел „Счетоводна отчетност” 

� 1 студент. Продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни 

дни в периода 01.07.2015 г. - 31.08.2015 г. – според възможностите на стажанта. 

Професионално направление: Икономика. Изискване: специалност „Счетоводство“. 

 

 

IV. Дирекция „Правна” 

1. Отдел „Нормативни актове” 

� 1 студент за периода 01.08. – 19.08.2016 г. Професионално направление: Право. 

Допълнителни изисквания: завършен трети курс.   

 

 

V. Дирекция „Информационни системи” 

1. Отдел „Планиране и управление на информационните системи” 

� 1 студент. Продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни 

дни в периода 01.07.2015 г. - 31.08.2016 г. – според възможностите на стажанта. 

Професионално направление: Информатика и компютърни науки. 

2. Отдел „Информационно и техническо обезпечаване ” 

� 1 студент. Продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни 

дни в периода 01.07.2015 г. - 31.08.2016 г. – според възможностите на стажанта. 

Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника. 

 

 

VI. Дирекция „Икономическа и финансова политика” 

1. Отдел „Макроикономическо и фискално управление на ЕС” 

� 1 студент за периода 01.07. – 31.07.2016 г. Професионално направление: Икономика. 

Предпочитани специалности: „Макроикономическа политика и анализи“, 

„Международни икономически отношения“, „Международна икономика и финанси“. 

Допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език – писмено и говоримо; 

компютърна грамотност. Ползването на друг чужд език е предимство. 

� 1 студент за периода 01.08. – 31.08.2016 г. Професионално направление: Икономика. 

Предпочитани специалности: „Макроикономическа политика и анализи“, 

„Международни икономически отношения“, „Международна икономика и финанси“. 

Допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език – писмено и говоримо; 

компютърна грамотност. Ползването на друг чужд език е предимство. 

 

2. Отдел „Бюджет на ЕС” 

� 2 студенти за периода 01.07. – 31.07.2016 г. Професионално направление: 

Икономика. Предпочитани специалности: „Финанси”, „Международни икономически 

отношения“. Допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език – писмено 

и говоримо; компютърна грамотност. Ползването на друг чужд език е предимство.  

 

 

3. Отдел „Макроикономически анализи и прогнози” 

� 1 студент за периода 01.07. – 31.07.2016г. Професионално направление: Икономика. 

Предпочитани специалности: „Икономика“, „Статистика и иконометрия“. 

Допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език – писмено и говоримо; 

компютърна грамотност. Ползването на статистически софтуер е предимство. 
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� 1 студент за периода 01.08. – 31.08.2016 г. Професионално направление: Икономика. 

Предпочитани специалности: „Икономика“, „Статистика и иконометрия“. 

Допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език – писмено и говоримо; 

компютърна грамотност. Ползването на статистически софтуер е предимство. 

 

4. Отдел „Стратегии и програми за икономически растеж” 

� 1 студент за периода 01.07. – 31.07.2016 г. Професионално направление: Икономика. 

Предпочитани специалности: „Икономика”, „Икономика и управление на енергетиката, 

инфраструктурата и комуналните услуги“, „Икономика на осигурителните системи“, 

„Икономика на транспорта“, „Макроикономика“, „Макроикономическа политика и 

анализи“, „Макроикономическо регулиране“, „Пенсионно и здравно осигуряване 

/актюерство/“, „Финанси“. Допълнителни изисквания: отлично владеене на английски 

език – писмено и говоримо; компютърна грамотност. Ползването на друг чужд език е 

предимство. 

� 1 студент за периода 01.08. – 31.08.2016 г. Професионално направление: 

Политически науки. Предпочитани специалности: „Европейска интеграция”, 

„Европейски отношения“, „Европеистика и публична администрация“, „Европеистика“. 

Допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език – писмено и говоримо; 

компютърна грамотност. Ползването на друг чужд език е предимство. 

 

5. Отдел „Национални стратегии и програми за развитие” 

� 1 студент за периода 01.07. – 31.07.2016 г. Професионално направление: Икономика. 

Предпочитани специалности: „Икономика”, „Статистика и иконометрия”, 

„Маркоикономика“, „МИО“. Допълнителни изисквания: отлично владеене на 

английски език – писмено и говоримо; компютърна грамотност. Ползването на друг 

чужд език е предимство.   

� 1 студент за периода 01.08. – 31.08.2016 г. Професионално направление: Икономика. 

Предпочитани специалности: „Икономика”, „Статистика и иконометрия”, 

„Маркоикономика“, „МИО“.. Допълнителни изисквания: отлично владеене на 

английски език – писмено и говоримо; компютърна грамотност. Ползването на друг 

чужд език е предимство. 

 

6. Отдел „Институционално-правен” 

� 1 студент за периода 01.07. – 31.07.2016 г. Професионално направление: 

Администрация и управление. Предпочитани специалности: „Публична 

администрация”, „Публична администрация и европейска интеграция“, „Европейска 

публична администрация“, „Европейска администрация“. Допълнителни изисквания: 

отлично владеене на английски език – писмено и говоримо; компютърна грамотност. 

Ползването на друг чужд език е предимство.  

 

Информация за кандидатстване: 

Горепосочената информация ще бъде публикувана за сведение на студентите, желаещи 

да кандидатстват и да проведат стаж в Министерството на финансите (МФ). 

Кандидатстването за Лятната студентска практика на МФ се осъществява чрез 

Портала за студентски стажове в държавната администрация на следния интернет 

адрес: http://www.staj.government.bg/. 

В портала са обявени посочените по-горе стажантски позиции и свързаната с тях 

информация. 

http://www.staj.government.bg/
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Важно: Студентите кандидатстват on-line, като за целта е необходимо да се 

регистрират и да създадат личен профил. Изискванията за кандидатстване – 

необходими документи, срокове и начин – са посочени в самия портал. 

 

Срок за кандидатстване: от 15.05.2015 г. до 25.05.2015 г. включително.  

 

 

Стажовете в Министерството на финансите не са платени! 


