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С П И С Ъ К 

 

 

на допуснатите до подбор и класирани кандидати за заемане на длъжността „Кариерен 

консултант” в Център за кариерно ориентиране – гр.Русе по проект BG05М20Р001-2.001-

0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование” финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

 

В изпълнение на Заповед № РД 01-012/16.01.2017 г. на началника на РУО – Русе и Протокол  

от проведено заседание на комисията се допускат следните кандидати за длъжността 

„Кариерен консултант” в Център за кариерно ориентиране – гр.Русе: 

Зорница Иванова Маркова 

Анелия Николова Иванова 

Татяна Йорданова Трифонова 

Румена Борисова Александрова 

Юлия Димитрова Неделова 

Дафинка Минкова Христова 

 

Не  се допускат следните кандидати: 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 

длъжност Основание за недопускане 

Ива Валентинова Георгиева Кариерен консултант професионалния опит не 

съответства на изисквания 

Росица Николова Христова Кариерен консултант професионалния опит не 

съответства на изисквания 

Майя Парашкевова Лачевска Кариерен консултант Придобитото образование и 

професионален опит не 

съответстват на 

изискванията 

Пламен Йорданов Георгиев Кариерен консултант професионалния опит не 

съответства на изисквания 
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В изпълнение на т.IV от Заповед № РД09-74/26.01.2016 г. на министъра на образованието и 

науката и съгласно изискванията за заемане на длъжността, придобитото от кандидатите 

образование и специалност и наличието на професионален опит и квалификация, комисията 

класира следните кандидати: 

 

№ Име, презиме, фамилия  длъжност  

1. Юлия Димитрова Неделова 

 

Кариерен консултант 

2. Румена Борисова Александрова 

 

Кариерен консултант 

3. Анелия Николова Иванова 

 

Кариерен консултант 

4. Дафинка Минкова Христова 

 

Кариерен консултант 

5. Татяна Йорданова Трифонова 

 

Кариерен консултант 

6. Зорница Иванова Маркова 

 

Кариерен консултант 

 

 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


