
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
НА НСОРБ 2022



        Заявите желание за включване 
в стажантската програма на НСОРБ 
във Вашата катедра

Ще се радваме на колеги и от други специалности, с желание да се 
развиват в местната власт!

#МогаПовечеЗнамПовече

        Следите нашият сайт 
www.namrb.org  и кандидатствате 
индивидуално

Включете се в екипите на НСОРБ и 
на общините за три месеца или до 
изпълнение на възложения 
проект

>   Публична администрация;
>   Финанси;
>   Социална работа;
>   Здравен мениджмънт;
>   Устройство на територията;
>   ПР и комуникации;
>   Е>   Екология;
>   Право;
>   Европейски фондове, програми и 
проекти;
>   Международни отношения;
>   Стопанско управление;
>   Туризъм;

        Работа в динамична среда, 
множество сфери на дейност, 
придобиване на допълнителни 
знания, умения, трудови навици и 
работа в екип;

        Работа с доказани експерти 
по основните общински политики

        Работа по множество малки 
проекти и задачи или по големи 
проекти на общините и НСОРБ.



Научете как работи Общината. 
Какви са проблемите на жителите и 
възможността те да бъдат решени. 
Включете се в нови проектни идеи, 
бъдете креативни и иновативни и 

подобрете средата. 
РРаботата в подкрепа на общността 

може да започне от стаж.

Научете как работим в подкрепа  на 
всички български общини. 
УУчаствайте в заседанията на 

постоянните ни комисии, включете се 
в провежданите обучения и работни 
срещи. При нас можете да проследите 

процесите по предоставяне на 
становища за законодателни промени, 
за актуализиране и изработване на 

нови национнови национални и местни програми, 
да учаатсвате в проектите на 

Сдружението и други.

Този вид стаж е предназначен за 
изпълняването на задачи и проекти, 
които не изискват физическо 
присъствие на стажантите, а само 
компютър и стриктен график. 
ПрПрилага се и при обявяване на 
извънредна епидемична обстановка, 
налагаща дистанционна форма на 
работа за голяма част от служителите 
включително стажантите.

Студенти бакалаври трети и 
четвърти курс, магистри и 
специализанти
Българи или чужденци, 
обучаващи се в български 
университети;
ССтуденти с непрекъснати 
студентски права;
От изброените професионални 
направления;
Мотивирани за професионално 
развитие в местната власт;
ЗаЗадължени да изкарате 
преддипломен стаж.

#МогаПовечеЗнамПовече



За допълнителна ИНФОРМАЦИЯ за СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА 
попитайте тук:

тел: 02/943 44 67/8, 0882/027 406
имейл: namrb@namrb.org; e.nemska@namrb.org;

#МогаПовечеЗнамПовече

Те осигуряват придобиването на съответните кредити за 
преддипломен стаж.

При допълнително договаряне със съответната общинска 
администрация може да има промяна в условия.

За всякаква актуална информация следете нашите сайтове

Ако имате интерес да се развивате в туристическия бизнес, ние отново можем да 
Ви предоставим реално място за провеждане на студентската Ви практика или 
стаж. Заповядайте в нашият хотел „Гергини“!  Ще имате възможност да приложите 
всички придобити знания в практиката, да научите нови неща, както и да 

споделите Вашите идеи с нашите служители.

Национално сдружение на общините в Република 
България (НСОРБ) www.namrb.org

НСОРБ-АКТИВ ЕООД - https://namrb-activ.org

ЦОМВ и хотел „Гергини“, гр. Габрово - 
https://www.namrb.org/nosrb-hotel

www.namrb.org
https://namrb-activ.org
https://www.namrb.org/nosrb-hotel
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