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Описание на позициите по дирекции  

 

I. Дирекция „Бюджет”  - 2 позиции 

1. Отдел „Бюджетна методология”  

 2 позиции 

 продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни дни в 

периода 23.07.2018 г. - 22.08.2018 г.; 

 професионални направления: Икономика;  

 специалности: Финанси, Прогнозиране и планиране. 

 

II. Дирекция „Правна”  - 1 позиция 

1. Отдел „Нормативни актове”  

 1 позиция 

 продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни дни в 

периода в периода 13.07.2018 г. - 31.08.2018 г.; 

 професионални направления: Право;  

 специалности: Право; Право на ЕС; 

 допълнителни изисквания: завършен III курс. 

 

III. Дирекция „Икономическа и финансова политика”  - 5 позиции 

1. Отдел „Национални стратегии и програми за развитие”  

1 позиция 

 продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни дни в 

периода 01.07.2018 г. - 31.07.2018 г.; 

 професионални направления: Икономика;  

 специалности: Макроикономика, Финанси, Международни икономически отношения, 

Статистика и иконометрия; 

 допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език – писмено и 

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

 

1 позиция 

 продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни дни в 

периода 01.08.2018 г. - 31.08.2018 г.; 

 професионални направления: Икономика;  

 специалности: Икономика, Финанси, Статистика и иконометрия, Икономическо 

моделиране; 

 допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език – писмено и 

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

 

2. Отдел „Макроикономически анализи и прогнози”  

1 позиция 

 продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни дни в 

периода 01.07.2018 г. - 31.07.2018 г.; 

 професионални направления: Икономика; 



 специалности: Икономика, Финанси, Статистика и иконометрия, Икономическо 

моделиране; 

 допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език – писмено и 

говоримо; компютърна грамотност. Ползването на иконометричен софтуер е 

предимство. 

 

1 позиция 

 продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни дни в 

периода 01.08.2018 г. - 31.08.2018 г.; 

 професионални направления: Икономика; 

 специалности: Икономика, Финанси, Статистика и иконометрия, Икономическо 

моделиране; 

 допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език – писмено и 

говоримо; компютърна грамотност. Ползването на иконометричен софтуер е 

предимство. 

 

3. Отдел „Стратегии и програми за икономически растеж”  

1 позиция 

 продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни дни в 

периода 01.08.2018 г. - 31.08.2018 г.; 

 професионални направления: Икономика; Политически науки; 

 специалности: Икономика, Икономика на индустрията, Макроикономика, 

Макроикономическа политика и анализи, Макроикономическо регулиране, 

Международна икономика и финанси, Приложна макроикономика, Финанси,                                                      

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. 

 

IV. Дирекция „Национален фонд” - 4 позиции 

1. отдел „Сертификация и финансово управление на ЕСФ”  

 1 позиция  

 продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни дни в 

периода 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.;  

 професионални направления: Икономика; Администрация и управление; Право; 

 специалности: Икономика, Финанси, Стопанско управление, Публична 

администрация, Право; 

 допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език, добри компютърни 

умения.  

 

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

развитие”   

 1 позиция 

 продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни дни в 

периода 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.; 

 професионални направления: Икономика; Администрация и управление; Право; 

 специалности: Икономика, Финанси, Стопанско управление, Публична 

администрация, Право; 



 допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език, добри компютърни 

умения.  

 

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

 1 позиция 

 продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни дни в 

периода 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.; 

 професионални направления: Икономика; Администрация и управление; Право; 

 специалности: Икономика, Финанси, Стопанско управление, Публична 

администрация, Право; 

 допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език, добри компютърни 

умения.  

 

4. Отдел „Счетоводно законодателство” 

 1 позиция 

 продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни дни в 

периода 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.; 

 професионални направления: Икономика;  

 специалности: Счетоводство и контрол, Икономика, Финанси; 

 допълнителни изисквания: отлично владеене на английски език, добри компютърни 

умения.  

 

V. Дирекция „Информационни системи” – 2 позиции 

1. отдел „Информационно и техническо обезпечаване”  

 1 позиция  

 продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни дни в 

периода 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г. (според възможностите на стажанта);  

 професионални направления: Комуникационна и компютърна техника; 

 специалности: Комуникационна и компютърна техника; Комуникационни и 

информационни системи; Компютърни науки; Компютърни системи и технологии. 

 

2. Отдел „Планиране и управление на информационни системи”  

  1 позиция 

 продължителност на стажа: не по-малко от 10 и не повече от 45 работни дни в 

периода 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г. (според възможностите на стажанта); 

 професионални направления: Информатика и компютърни науки; 

 специалности: Информационни и комуникационни технологии; Информационни 

системи; Информационно-технологични услуги. 
 


