
Какви три предимства на Програмата бихте изтъкна-

ли? 

1. Най-същественото предимство на програмата            

„Еразъм за публична администрация“ е, че тя поз-

волява усвояването на различни по своята същ-

ност знания и умения : 

 

• теоретични посредством лекциите, про-

ведени в Европейското училище по адми-

нистрация ; 

• практически, придобити по време на по-

сещенията в европейските институции, 

особено в рамките на т.нар. 

jobshadowing. 

 

2. Обучението се извършва в „естествена“ среда – в 

Брюксел, Страсбург и Люксембург, в самите евро-

пейски институции.  

 

3.       Фактът, че в Програмата участват представители 

от почти всички държави членки. Особено интересно 

е провеждането на симулация на заседание на работ-

на група към Съвета, която се осъществява в рамките 

на обучението. 
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Богдан Млъчков 

младши експерт,  

дирекция “Международно правно сътрудничество  

и европейски въпроси” 

Министерство на правосъдието 

Какви са впечатленията Ви от Брюксел? 

Обичам много града, познавам добре малките му пави-

рани улички със страхотна архитектура и приятни заведе-

ния, пълни с млади хора от всякакви националности, ма-

газинчета за шоколад и сувенири. Не пропуснах да опи-

там известните пържени картофки от няколко различни 

Friteries (магазинчета за пържени картофки) в центъра на 

Брюксел, както и от известната Maison Antoine на Плас 

Журдан (до която се намира и сградата на Европейското 

училище по администрация)! 

Какво точно беше job shadowing за Вас?  

По време на job shadowing-a имах изключително 

наситена програма, която включваше общо 16 сре-

щи с представители на на Генералния секретариат 

на ЕК (SG) на ЕК и  Генерална дирекция на ЕК 

„Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAX-

UD). Посетих отдели занимаващи се с 

икономически анализ и оценка, данъчна 

координация, както и управление на програми и 

обучения на ЕС. Присъствах на среща на работна 

група на Съвета на ЕС - Данъчни въпроси – Пряко 

Петя Атанасова 

Старши експерт, 

Дирекция “ Координация на проекти и международни  

дейности” 

Централно управление на Национална агенция за приходите    

Представители на випуск 2015 г. 

споделят своя опит в институциите 

на ЕС 

Т.нар. ‚job shadowing’ представлява обмен на опит 

чрез практическо наблюдение на работния процес. 

Всеки участник има индивидуално разработена прог-

рама, съобразена с професионалния му профил.  

Цвета Белчева 

младши експерт,  

дирекция „Европейска координация и  

международни отношения”  

Министерство на земеделието и храните 


