
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! 

 

С П И С Ъ К 

на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността „кариерен 

консултант“ в Център по кариерно ориентиране – Кюстендил по проект „Система 

за кариерно ориентиране в училищното образование“ 

В изпълнение на Заповед № УД-462/03.06.2013 г. на началника на РИО – 

Кюстендил комисията допуска до събеседване  за заемане на длъжността „ кариерен 

консултант“ в Центъра по кариерно ориентиране – Кюстендил ,следните кандидати: 

 

№ Име, презиме, фамилия 

1 Анна Тодорова Стоянова 

2 Елена Николова Клинчова 

3 Емил Николов Димитров 

4. Людмила Милославова Георгиева 

5 Мая Харалампиева Христова 

6 Мариела Любенова Барбулова 

7 Петя Асенова Миленкова 

 Събеседването с допуснатите кандидати ще се  проведе на 13.06.2013 г. от 

17.00 часа в Регионален инспекторат по образованието-Кюстендил, ул.„ 

Демокрация“ №55, ет. VI, стая №2. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕТО 



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! 

С П И С Ъ К 

на недопуснатите до събеседване  кандидати за заемане на длъжността „кариерен 

консултант“ в Центъра по кариерно ориентиране – Кюстендил по проект 

„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ 

В изпълнение на Заповед № УД-462/03.06.2013 г. на началника на РИО – 

Кюстендил комисията недопуска до събеседване за заемане на длъжността „кариерен 

консултант“ в Центъра по кариерно ориентиране – Кюстендил следните кандидати: 

 

 

№ Име Презиме Фамилия Основоние 
1. Константина Цекова Цекова Недоказан минимален професионален 

опит най –малко 2 години, придобит в 

области на дейност, свързани с 

кариерното ориентиране на ученици, 

психологическото консултиране и 

подкрепа или в областта на средното 

образование 

  

 

 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕТО 


