ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ–2009 ГОДИНА
В МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Описание на позициите по дирекции
1. Дирекция „Бюджет”
Отдел „Бюджетна методология”
Специалност „Финанси” или „Прогнозиране и планиране” - 2 студенти в периода 15
юли – 15 август 2009 г.
2. Дирекция „Държавни разходи”
Отдел „Социални разходи”
1 студент за месец август 2009 г.;
Отдел „Устойчиво икономическо развитие”
Специалност „Маркетинг” – 2 студенти за месец август 2009 г.;
3. Дирекция „Данъчна политика”
Отдел „Данъчни нормативни актове”
1 студент за период от един месец през м. юли или август 2009 г. Изискване към
кандидатът е да има завършен четвърти курс в икономически университет.
4. Дирекция „Външни финанси”
Специалност „МИО”, „Финанси” – 2 студенти в периода 01 юли до 30 август 2009 г.
5. Дирекция „Национален фонд”
Отдел „Контрол и сертификация на Европейския социален фонд и програма ФАР”
Специалност „Финанси”, „МИО”, „Стопанско управление”, „Счетоводство”,
„Икономика” – 1 студент в периода юли – август 2009 г. Допълнително изискване –
добро владеене на английски език.
Отдел „Контрол и сертификация на програма САПАРД и Европейски фонд за
регионално развитие”
Специалност „Финанси”, „МИО”, „Стопанско управление”, „Счетоводство”,
„Икономика” – 1 студент в периода юли – август 2009 г. Допълнително изискване –
добро владеене на английски език.
Отдел „Контрол и сертификация на програма ИСПА и Кохезионен фонд”
Специалност „Финанси”, „МИО”, „Стопанско управление”, „Счетоводство”,
„Икономика” – 1 студент в периода юли – август 2009 г. Допълнително изискване –
добро владеене на английски език.
Отдел „Счетоводна отчетност”
Специалност „Финанси”, „Счетоводство” – 1 студент в периода юли – август 2009 г.
Допълнително изискване – добро владеене на английски език.
6. Дирекция „Управление на средствата от ЕС”
Отдел „Координация на НСРР”, отдел „Анализи, стратегия и политика”
Специалност „Стопанско управление и администрация”, „Финанси”, „Международни
икономически отношения”, „Счетоводство и контрол”, „Европейска интеграция”,
„Право” - 1 студент за период от един месец през м. юли 2009 г. Изискване към
кандидатът е отличното владеене на английски език и добри компютърни умения.

7. Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”
Специалност „Икономика”, „Право” – 3 студенти за период от един месец.
Изискванията към кандидатите са много добро владеене на английски език-писмено и
говоримо и компютърни умения – Word, Excel, Power Point.
8. Дирекция „Европейски въпроси”
Специалност „Международни икономически отношения”, „Финанси”,
„Европеистика” – 2 студенти, от които единият за месец юли, а другият за месец август.
Изискванията към кандидатите са отлично владеене на английски език-писмено и
говоримо.
9. Дирекция „Инвестиции, търгове и финансов контрол”
Юридическа специалност – 1 студент в периода от 01.08.2009 до 15.08.2009 г.
Техническа специалност – инженер в областта на строителството - 1 студент в
периода от 01.08.2009 – 15.08.2009 г.
10. Дирекция „Вътрешен контрол”
Специалност „Икономика” или „Право” – 1 студент за период от 15 работни дни през
месец юли 2009 г.

Необходими документи
Молба /свободен текст/. В молбата кандидатите следва да посочат за коя
дирекция кандидатстват, за какъв период и телефон или електронен адрес за
контакти.
Уверение от учебното заведение.
Автобиография.
Срок за подаване на документи
От 10.06.2009 г. до 24.06.2009г.
Място за подаване на документи
Министерство на финансите, ул.Раковски” № 102, Приемна (стая № 1) на партерния
етаж – входа от ул.”Георги Бенковски”.
Време за подаване на документи
От 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 16:30 – всеки работен ден в посочения срок.

Стажовете в Министерството на финансите не са платени !
Документите се подават лично или чрез пълномощник.

