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Възстановим подпис

X И-767/11.04.2022

Подписано от: EVGENIYA RADKOVA NEMSKA  
ДО РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТА 

ДО ДЕКАНИТЕ НА ФАКУЛТЕТИТЕ 

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КАТЕДРИ 

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА 

КАРИЕРНИ ЦЕНТРОВЕ 

 

Относно: информация за Лятна кампания на Стажантската програма на 

НСОРБ, 11 април 2022 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

От името на Националното сдружение на общините в Република България и лично 

от мое име Ви благодаря за подкрепата, която ни оказахте при провеждането на 

Пролетната ни стажантска кампания. В програмата взеха участие студенти от 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университета за архитектура, 

строителство и геодезия и Икономически университет – Варна. Те избраха да 

бъдат на стаж в административния екип на НСОРБ и в администрациите на 

общините Столична, Варна и Челопеч. В рамките на пролетната стажантска 

програма беше договорено партньорството между община Дряново и УАСГ за 

стартиране от следващата академична година на реализацията на идейна 

концепция за реконструкция на сграда на територията на общината, която ще бъде 

разработена, като преддипломна задача от студент V курс, катедра „Технология 

на архитектурата“ към УАСГ. Информация можете да видите ТУК   

 

Предвид недостига на специалисти, Стажантската програма на НСОРБ 

предизвика голям интерес сред общините. За съжаление в рамките на Пролетната 

кампания не успяхме да осигурим достатъчен брой студенти и част от 

предложените от общините места останаха незаети. В тази връзка се надяваме да 

информирате студентите Ви за вече съществуващите възможности за стаж в 

НСОРБ и общините. Ако все още не сте членове на групата можете да се включите 

като последвате линка https://www.facebook.com/groups/stazhnsorb  

 

https://www.dryanovo.bg/bg/article/4384/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D0%B0%D1%81%D0%B3-%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%82%D0%B3-%26quot-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%26quot-%D0%B3%D1%80-%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html
https://www.facebook.com/groups/stazhnsorb
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С оглед получената до момента положителна обратна връзка от стажантите и 

желанието на общините да бъдат част от Програма на НСОРБ с удоволствие Ви 

уведомяваме, че на 11 април 2022г. Националното сдружение на общините в 

Република България стартира ЛЯТНАТА КАМПАНИЯ НА 

СТАЖАНТСКАТА СИ ПРОГРАМА #МогаПовечеЗнамПовече. Кампанията е 

насочена към инициативни и амбициозни студенти от всички специалности с 

желание за развитие в местното самоуправление.  

 

Ще разчитаме на Вас и Вашите екипи отново да подкрепите програмата на НСОРБ 

чрез разпространение на информацията сред студентите. За улеснение в 

приложение предоставяме флаер и техническа информация.   

 

Готови сме в рамките на различни работни формати да презентираме 

Стажантската програма пред бъдещите стажанти и академичната аудитория като 

част от общата ни кауза за обучение и образование на млади професионалисти.  

 

Въпроси, предложения и информация за Лятната стажантска кампания можете да 

отправяте към г-жа Евгения Немска, началник на кабинета на изпълнителния 

директор на НСОРБ и координатор на програмата, тел: 02/943 44 67/8, 0882/ 027 

406 и имейл: e.nemska@namrb.org  

 

След дългия период на извънредна обстановка, социална изолация и работа чрез 

онлайн връзки между хората е време с внимателни крачки да скъсим дистанцията 

и да се възползваме от спокойния летен период, в който да придобием нови 

знания, умения, приятелства и контакти.  

 

Ще очакваме бъдещите стажанти, желаещи да се включат в предлаганите от 

Националното сдружение на общините стажове, заредени с много енергия, 

позитивни идеи и амбициозни проекти.   

С уважение, 

Възстановим подпис

X

Подписано от: Silviya Nedelcheva Georgieva  

Силвия Георгиева  

Изпълнителен директор  

  

https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/2021/STAZHOVE/Informacionna%20broshura.pdf
mailto:e.nemska@namrb.org
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ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НСОРБ 
юни-август 2022 

 

Техническа информация 

 

• Период на кандидатстване: от 11 април до 11 май 2022  

• Начин на кандидатстване: изпращане на Заявление и допълнителни 

документи на имейл e.nemska@namrb.org до 11 май, включително.    

• Резултати: до 20 май 2022 всеки кандидатствал студент ще получи писмен 

отговор за възможностите за реализиране на заявения стаж.   

• Въпроси, предложения и информация за Лятната стажантска кампания 

можете да отправяте към г-жа Евгения Немска, началник на кабинета на 

изпълнителния директор на НСОРБ и координатор на програмата, тел: 

02/943 44 67/8, 0882/ 027 406  

 

Възможности за стаж, предлагани от НСОРБ: 

• Стаж в екипа на НСОРБ;         

• Стаж в екипа на НСОРБ-АКТИВ;       

• Стаж в хотел „Гергини“, с. Гергини, община Габрово (специфични 

условия);  

• Стаж в общинска администрация; 

-предпочитание за стаж в определена община 

-професионално направление 

• Онлайн стаж, чрез дистанционна работа;  

• Практика по специален идеен проект на община.   

 

  

mailto:e.nemska@namrb.org
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В стажа предлаган от НСОРБ могат да се включат студенти от всички 

специалности ако са: 

• 3 или 4 курс бакалаври; 

• магистри; 

• специализанти.  

Кандидатстване в Лятната стажантска програма:  

• Изтеглете заявление от тук: https://bit.ly/3r63wMz 

• Приложете следните документи: 

• Удостоверителна бележка от Вашия университет (в свободен текст) за 

липса на възражения и признаване на студентския стаж за реален; 

• Кратка автобиография; 

• Мотивационно писмо. 

• Резултати: 

• Край на кампанията - 11 май 2022; 

• Решение на Комисията за подбор на кандидати;  

• Писмено уведомяване на всеки кандидат до 20 май 2022. 

С цел бързо и лесно уведомяване на студентите в Приложение предоставяме 

синтезирана информация под формата на флаер.  

  

https://bit.ly/3r63wMz
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Всичко за лятната кампания, 

протичането на стажовете и интересни новини от общините-домакини четете на нашия сайт  

в раздел СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА и  

във фейсбук страницата на НСОРБ https://www.facebook.com/NAMRB.1996 

 

• Пълната версия на програмата можете да изтеглите от следния линк: 

https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/2021/STAZHOVE/1-

Stazhantska%20programa%20NSORB%202022%20L.pdf 

•  

• Образец на Заявление за включване в Програмата можете да изтеглите от следния линк:  

• https://www.namrb.org/staz-v-obshtchinite 

•  

• Информационна Брошура #МогаПовечеЗнамПовече можете да изтеглите от следния линк: 

https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/2021/STAZHOVE/Informacionna%20broshura.pdf 

 
 

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/2021/STAZHOVE/1-Stazhantska%20programa%20NSORB%202022%20L.pdf
https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/2021/STAZHOVE/1-Stazhantska%20programa%20NSORB%202022%20L.pdf
https://www.namrb.org/staz-v-obshtchinite
https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/2021/STAZHOVE/Informacionna%20broshura.pdf

