
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02-0001 
„Система за кариерно ориентиране в училищното образование” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 
 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 
СПИСЪК  

на допуснатите и недопуснатите кандидати  

за длъжностите „ръководител” и „кариерен консултант” в центровете за кариерно 

ориентиране по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно 

ориентиране в училищното образование” за  

област ДОБРИЧ 

 

В изпълнение на т. V от Заповед № РД 09-870/29.06.2012 г. на министъра на 

образованието, младежта и науката комисия, определена от ръководителя на проекта, 

реши: 

I. Допуска до събеседване следните кандидати: 

Име, презиме и фамилия  
на кандидата 

 Длъжност 

1. Бонка  Тодорова Николова ръководител; кариерен консултант 

2. Вела Атанасова Георгиева ръководител 

3. Детелина  Николова Дичева кариерен консултант 

4. Елка Любомирова  Панайотова кариерен консултант 

5. Елка Георгиева Василева ръководител, кариерен консултант 

6. Здравка Иванова Илиева-Стоянова кариерен консултант 

7. Здравка Николаева Добруджанска-Желева ръководител, кариерен консултант 

8. Катя Иринеева Вутова кариерен консултант 

9. Красимира Димитрова Николова кариерен консултант 

10. Лора  Иванова Колева ръководител; кариерен консултант 

11. Майя Георгиева Касабова кариерен консултант 

12. Маринка Константинова Георгиева ръководител; кариерен консултант 

13. Мирослав Георгиев  Зашев кариерен консултант 

14. Невяна Николаева  Павлова кариерен консултант  

15. Румяна Петрова Иванова ръководител; кариерен консултант 

16. Румяна Василева Мирчева-Тодорова  кариерен консултант 

17. Руска Желева Демирова кариерен консултант 
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18. Соня Алексиева Маринова ръководител; кариерен консултант 

19. Таня  Николова Стоянова ръководител, кариерен консултант 

20. Тодорка Петрова Атанасова ръководител; кариерен консултант 

21. Юлия Цветанова Илкова ръководител; кариерен консултант 

 

II. Не се допускат до събеседване следните кандидати: 

Име, презиме и фамилия на 
кандидата 

 Длъжност Основание за 
недопускане 

1. Вера Добрева Николова ръководител; 

кариерен консултант 

липсва документ за 
професионален опит 

2. Веселина Атанасова Кръстева кариерен консултант професионалния опит не 
съответства на изисквания 

3. Мирослава Георгиева 
Димитрова 

кариерен консултант професионалния опит не 
съответства на изисквания 

4. Мишел Димитрова Маркова кариерен консултант професионалния опит не 
съответства на изисквания 

5. Николай Иванов Василев кариерен консултант липсва документ за 
професионален опит 

6. Светлана Златкова Георгиева кариерен консултант  професионалния опит не 
съответства на изисквания 

7. Севджан Юсуфова Османова кариерен консултант професионалния опит не 
съответства на изисквания 

 

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе в Регионалните 

инспекторати по образованието в периода от 10.09.2012 г. до 27.09.2012 г.  

Графикът за провеждане на събеседването ще бъде публикуван до  03.09.2012 

г. на сайта на министерството в меню „Програми и проекти”, раздел ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2007-2013”, в частта ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО 

ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” и на сайтовете на регионалните 

инспекторати по образованието. 

 

КОМИСИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ 


