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ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ 

ХРИСТОВО!

  
ПРЕДСТОЩИ СЪБИТИЯ 
 Ежегодната благотворителна акция за ничиите 

момчета от ВУИ „Ангел Узунов”гр. Ракитово  тази 
година придоби голяма популярност. Ентусиазира 

ните студенти от специалност „Педагогика” 

отправиха апел по Радио Благоевград и в 
благотворителността освен студенти и преподаватели 

се включи обществеността – представители на 

неправителствения и частен сектор, институции , 
бизнесмени и граждани. На 9 май  - Деня на Европа 

студенти и преподаватели   ще занесат даренията, с 

които ще зарадват онеправданите деца. 

 

 
  

Направете кариера в европейски мащаб 

Навсякъде търсят хора, готови да се борят с 
предизвикателства и да допринасят за промените 

в Европа. 

Институциите на Европейския съюз дават 
възможност за работа в международна среда на 

амбициозни и способни хора. Започвайки работа, 

вие правите първата стъпка от една дълга 
кариера, която може да ви отведе където 

пожелаете. Работейки в сърцето на Европа, ще се 

радвате на бързо променяща се международна 
среда и реални отговорности от самото начало. 

Работейки за 500 млн. души в 27 страни членки, 

можете да очаквате работа с изключителен 
мащаб и обхват, както и да дадете своя принос за 

една реална и трайна промяна. 

Ако сте студент последна година или сте 
завършили висше образование, можете да 

кандидатствате за позиции в различни области, 

които са начало на вълнуваща и наистина 
европейска кариера. Редовно се наемат на работа 

висшисти с трудов стаж, административен 

персонал и опитни професионалисти в широк 
кръг области, както и устни и писмени 

преводачи. 

Работата в институциите на ЕС позволява да 
приложите силните си аналитични, 

организационни и комуникационни умения в 

различна среда. Работите старателно, постигате 
максимални резултати и умеете да работите 

ефективно в мултикултурен екип? Искате да 

учите и да развивате своите знания, умения и 
владеене на езици? За обявените позиции за 

висшисти трябва да покажете лидерски умения и 

да умеете да мотивирате хората да постигат 
резултати. 

Работата в институциите на ЕС е работа за по-

добро бъдеще. 

За половин век ЕС постигна мир и стабилност за 

27-те страни членки и промени начина, по който 
всички ние живеем, работим и пътуваме. Със 

своите институции и агенции ЕС се разви до 

организация, обхващаща много области - от 
помощи за развитие до политика за опазване на 

околната среда. 

 
В трудните времена, които преживяват в момента 

Европа и светът, ЕС се нуждае от най-умните и 

най-добрите, за да се справи с 
предизвикателствата и да укрепи  Европейския 

съюз, превръщайки го в достойно място за живот 

за неговите 500 млн. граждани. Всеки може да 
помогне за постигането на тази цел, за да 

променим Европа. 

В зависимост от вашите умения, стаж и длъжност 

можете да работите в областта на изготвянето на 

политики и прилагането на правото на ЕС, 

управлението на проекти, разработването на 
комуникационни стратегии, предоставянето на 

правни съвети и да изпълнявате много други 

задачи в различни области. 
Да работите за ЕС означава да работите за една 

от неговите институции – Европейският 

парламент, Съдът и Съвета на ЕС, Европейската 
комисия, Комитетът на регионите, Европейският 

омбудсман, Европейският икономически и 
социален комитет и Европейската сметна палата.  
 

 

 

Списък на всички институции на ЕС и техните 

дейности можете да намерите на адрес 

http://europa.eu/about-eu/institutions-
bodies/index_en.htm.  

Повечето институции на ЕС се намират в 

Брюксел или Люксембург, където ще живеете и 
работите в международна среда. 

 

 
Почувствайте пулса на Европа 

Заобиколени сте от 23 езика и 27 

националности? Това означава да работите и 

живеете в сърцето на Европа. Когато се 
присъедините, ще работите с хора от цяла 

Европа. Ежедневно ще работите в 

международна среда, а най-вероятно ще трябва 
да се преместите в мултикултурни и многолики 

градове като Брюксел или Люксембург. Заради 

намиращите се в тях европейски институции, 
международни организации и компании хора от 

целия континент отиват да живеят и работят 

там, затова в Брюксел и Люксембург се говорят 
много езици. И в Брюксел, и в Люксембург има 

луксозни зони за пазаруване и богат нощен 

живот. Те предлагат голям избор от ресторанти, 
клубове и барове, културни и спортни 

центрове. И двата града са компактни, така че 
от центъра на града бързо можете да излезете 

извън него. Брюксел и Люксембург се намират 

в сърцето на Европа, като няколко други 
европейски столици са само на няколко часа 

път от тях (Амстердам, Париж, Лондон). 

Въпреки че централите ѝ са в Брюксел и 
Люксембург, Европейската комисия има 

служби (представителства) във всички страни 

членки и делегации в столици по цял свят. 
Някои агенции и децентрализирани органи на 

ЕС се намират в различни страни. 

За да научите повече за тези служби, вижте 
http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/index_en.htm . 

 Институциите на ЕС ви предлагат кариера, 

пълна с възможности. 

Институциите на ЕС подкрепят и насърчават 

вашето развитие, като предоставят гъвкави и 

реалистични възможности за кариера, 

обективна обратна връзка и възможности за 

проучване на различни варианти. Насърчават да 
планирате активно кариерата си, тъй като само 

вие можете да определите своите интереси и 

ценности и да вземете решения за бъдещото си 
професионално развитие. Подпомагат 

разработването на план за вашата кариера, 

помагайки ви да откриете силните си страни и 
областите, в които да се развивате, и 

създавайки програма, която ще използва 

силните ви страни,за да изгражда други умения. 

 
 

 

2013 – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 

Нека никога да 

не забравяме,  

че Господ ни е 

създал човеци  

и винаги да 

носим  

човещината в 

себе си! 

 

Във връзка с обявяването на 2013 г. за Европейска 

година  на гражданите, Университетски кариерен 
център и отдел „Международно сътрудничество“ 

организират презентация на тема: „Кариерен старт 

в Европейски институции“ с гост-лектор г-жа 

Маргарет Тачева – EU Careers Ambassador за 

България. Срещата ще се проведе на 14.05.2013 г. от 

13.00 часа в залата на Правно-исторически факултет. 
Студентите ще получат информация за Европейските 

институции и начините за кандидатстване за стажове, 

конкурси и работни позиции. На срещата ще 
присъстват студенти от Югозападен университет, 

които ще споделят опита си. 

 
Ден на Кариерата в Югозападен университет 

подготвя Университетски кариерен център под мотото 

„Да дадем шанс на младите хора”. В кариерното 

изложение „Кариери `13”, което ще се проведе на 15 

май 2013 г. във фоайето на УК 1 от 10.00 часа ще 
вземат участие фирми и компании от частния и 

публичен сектор предимно от Югозападна България.  

 
Всеки четвъртък от 10.00 до 17.00 часа през месец 

март, април и май Университетски център за кариерно 

развитие провежда Ден на отворени врати. По време 

на тази инициатива се организират срещи с 
работодатели и се провеждат индивидуални и групови 

консултации на студенти, относно пригодността им за 

работа и подготовка на документи за работа 

Тази малка костенурка, намерена в двора на УК 1, 

бе спасена по време на националната кампания „Да 

изчистим България за един ден”. Тя намери своето 
„приемно семейство” в лицето на нашата колежка 

Радослава Крушевска. 

           
 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm


 

 

 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ 
2013  – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ГРАЖДАНИТЕ 

стажантските програми на европейските 

институции, е доста голяма. Ако не сте (а трябва:), 

ето една бърза, обща справка от типа "кой, къде, 
какво", съвети към кандидатите, както и няколко 

линка с проверени места с детайлни подробности. 

Материалът е за всички, които се чудят какъв е 
пътят до стажантската програма, как се 

кандидатства и са любопитни за повече 

информация. 
Стажовете в европейските институции, агенции и 

комитети (евроинституции) могат да бъдат 

разделени на два типа – за студенти (които 
задължително трябва да изкарат практически стаж 

като част от обучението си) и за вече висшисти, без 

значение дали са току-що завършили или вече имат 
практически опит в дадена област (понякога това 

дори е предимство). За студентите те са с 

продължителност от седмица до месец-два, а във 
всички останали случаи срокът обикновено е 5 

месеца. Стажовете могат да бъдат неплатени 

(каквито обикновено са студентските) или платени 
(заплащането е от 800 до към 1200 евро на месец). 

Изискванията към кандидатите са да владеят поне 

два от 23-те езика на ЕС. Един от тях трябва 
задължително да бъде английски, френски или 

немски – работните езици в институциите. Няма 
ограничения за възраст (след намесата на 

омбудсмана по казус с кандидат-стажант, който се 

оплаква от възрастова дискриминация:). 
Стажовете в най-популярните институции като 

Европейската комисия, Европейския парламент и 

Съвета на ЕС обикновено се провеждат два пъти в 
годината – през пролетта и есента, но някои 

институции предлагат и други варианти. И все пак 

всяка институция има конкретна дата за подаване 
на документи, начало и край на стажа. Линкове 

към официалната и подробна информация за 

стажовете за студенти, лингвисти и висшисти, 
където са посочени и актуалните стажове. От EU 

Careers Bulgaria – българското поделение на 

Европейската служба за подбор на персонал 
(позната като EPSO) – са синтезирали 

информацията в доста полезна табличка с крайните 

срокове за кандидатстване, която може да видите 
тукhttp://nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/Alumni/Train

eeships_Paid_Unpaid.pdf 

 

 
Стажове често предлагат и българските комисар 

или евродепутати, като за целта може да се 

свържете директно с тях, дори и да няма 
официална покана. 

Препоръчваме  да следите Facebook профилите на 

EU Careers Bulgaria и на Европейската комисия в 
България, понеже там често се публикува полезна 

информация за предстоящи стажове, а и за работа в 

евроинституциите. Благодарение именно на такива 

съобщения в профила на ЕК, може да обърнете 

внимание на датата за подаване на документите в 

Съвета на ЕС. 
Няколко съвета 

Нещата, които дават предимство на кандидатите, 

са образование и интереси, свързани с ЕС. Висока 
оценка се дава и за международен опит – 

образование, стаж или работен опит в друга 
държава. По-лесно можете да попаднете в крайната  

 

 
 

 

Не спирайте да учите! 

В институциите на ЕС постоянно ще развивате 

уменията си, за да се справяте с изискванията на 
поставящата предизвикателства пред вас работа. 

В ежедневието си ще чувате множество езици, 

затова ученето на езици ще бъде важна част от 
вашата кариера. Преди да получите своето първо 

повишение, трябва да докажете, че владеете трети 

европейски език. Предлагат се езикови курсове 
по 23-те официални езика, за да се улесни 

общуването с членовете на вашия екип. Можете 

да избирате курсове между 6 различни нива (от 
начинаещи до напреднали), които се провеждат 

всеки ден, два пъти седмично или по интернет. 

Освен езикови курсове се предлагат разнообразни 
обучения за развитие на личностни умения или 

информация за новостите във вашата област. 

Обучението е съобразено с вашия план за кариера 
и изискванията на вашия екип. 

Има длъжности, за които редовно се 

организира подбор: 

Европейска публична администрация, Право, 
Икономика / Статистика, Одит, Служител по 

политиките, Юрист, Юрист-лингвист, 

Икономист, Статистик, Одитор, Езици, 
Комуникации ,Информационни технологии, 

Помощен персонал, Преводач, Конферентен 

преводач, Коректор/ редактор, Сътрудник по 
комуникациите, Асистент в областта на 

комуникациите, Компютърни специалисти, 

Секретар/Административен асистент, Асистент в 
областта на човешките ресурси, Външни 

отношения, Финанси. 

Назначаването на работа става чрез конкурс. 
Съществуват няколко вида конкурси на различни 

нива, които дават възможност да се кандидатства 

за различни постове. Обявленията за конкурси се 
публикуват в Официален вестник на Европейския 

съюз и в националните вестници. За информация 

относно публикуваните конкурси и графика на 
предстоящите конкурси, виж страницата на 

Европейската служба за подбор на персонал 

(ЕPSO). 
След като сте се запознали с различните 

процедури за подбор можете да пробвате 

примерни тестове и да научите какви други 
източници на помощ съществуват - вижте 

информационни сесии, преди да проверите какви 
свободни текущи възможности за работа има. 
Пътят до стажа в евроинституциите   
 

 
Всяка година Европейската комисия предлага 

стажове на около 1300 души. Aко активно се 
интересувате от политиките на Европейския 

съюз, вероятността вече да сте проучвали  

селекция и ако покажете, че сте участвали в 

"извънкласни дейности", като например – 

работили сте по някакъв страничен, не свързан с 
основната ви дейност проект, били сте активни в 

някаква неправителствена или студентска 

организация и т. н. И не на последно място – дали 
в конкретния момент, когато кандидатствате, 

вашият профил отговаря на позицията, за която се 

търси човек. 
1.Подгответе си запомнящо се мотивационно 

писмо. 

2.Оформете и подредете документите си добре и 
не чакайте последния възможен ден, за да ги 

подадете.  

3.Кандидатствайте на няколко места. 

 

  
При писането на мотивационното писмо важат 

всички принципни правила по отношение на 
мотивационните писма за кандидатстване за 

работа. И все пак няма универсална формула, 

личният подход и убедителност са много важни. 
Естествено изтъквайте предимствата си и нещата, 

с които можете да помогнете, ако бъдете избран за 

стажа. 

Стажантските места в Съвета на ЕС всяка 

година са около 80 Институциите са 

бюрократични и се впечатляват от добре 
оформените документи. Разделете документите на 

групи в зависимост от секциите в апликационната 

форма – образование, професионален опит, 
езикови умения и т.н. Към всяка от секциите 

закрепете листче с анотация за документите, които 

съдържа – супер лесно да се провери дали всичко е 
налице. Не подавайте документите в последния 

възможен ден! Много по-добре е, ако имате време 

да попълните апликационната форма на 
спокойствие, за да не допуснете грешки от 

бързане. Внимавайте с датите и годините на 
работния ви опит или образование, за да няма 

разминаване с тези, описани в официалните 

документи. Веднъж подадена, апликационната 
форма не може да бъде коригирана, а всякакво, 

дори и неволно разминаване, може да се приеме 

като умишлено. Апликационната форма се подава 
по електронен път, а кандидатите в последния 

момент са много и не е изключено и сайтът да 

блокира.            
Ако кандидатствате на няколко места, шансовете 

да успеете от първия път поне малко се 

увеличават, тъй като не знаете в коя институция, 
агенция или комисия имат нужда точно от човек с 

вашия профил. Конкуренцията е голяма и за едно 

място се състезават поне 100 човека от различни 
държави, така че дори и да не успеете от първия 

път, пробвайте отново. 

 А защо изобщо да кандидатствате ли? Ако 
наистина сте от онази група хора, които се 

интересуват от историята, политиките, новините и 

бъдещето на ЕС, няма защо да си задавате този 
въпрос. Той ви дава възможност да погледнете 

всичко това, от което се вълнувате "отвътре", 

докато се случва и дори да участвате на сцената, а 
не просто да наблюдавате отстрани. Струва си и 

работата в интернационална среда, в която всеки 

ден общуваш с хора от няколко държави, на 
няколко езика. Така много по-добре се разбират и 

политическите, и икономическите, и културните 

особености на държавите. И неусетно хората 
наистина стават "единни в разнообразието" си и 

укрепват основните на един "все по-близък съюз. 
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