Шести кръг на Програмата за практическо обучение на млади професионалисти
в делегации на ЕС в трети страни (2021 - 2023 г.)
Списък на допуснатите кандидати до интервю-събеседване
Въз основа на оценка на получените в срок до 31.01.2021 г. апликационни формуляри,
съгласно основните изисквания и предимства за участие в Шестия кръг на
Програмата за практическо обучение на млади професионалисти в делегации на ЕС в
трети страни (2021-2023 г.), Комисията, назначена със Заповед № ЧР-95-00128/17.03.2021 г. на Министъра на външните работи, реши:
I. Допускат се до интервю-събеседване на 08.04 2021 г. следните кандидати* за
практически стаж в Делегациите на ЕС – секции на ЕСВД:
- Велислав Ковачев от 10:00 до 10:15 ч.;
- Десислава Тодорова от 10:20 до 10:35 ч.;
- Живка Гецова от 10:40 до 10:55 ч.;
- Моника Илчева от 11:00 до 11:15 ч.;
- Калоян Кирилов от11:20 – 11:35 ч.;
- Вилияна Узунова от 11:40 – 11:55 ч.;
- Илия Куртев от 12:00 – 12:15 ч.;
- Йовеслав Йорданов от 12:20 – 12:35 ч.;
Венимира Петрова от 12:40 – 12:55ч.;
Виктория Богданова от 13:00 до 13:20 ч.
II. Допускат се до интервю-събеседване на 09.04.2021 г следните кандидати* за
практически стаж в Делегациите на ЕС – секции на ЕК:
- Росен Асенов от 10:00 до 10:15 ч.;
- Драгомир Радойцев от 10:20 до 10:35 ч.;
- Десислава Екзарова от 10:40 до 10:55 ч.;
- Иглика Манчева от 11:00 до 11:15 ч.;
- Михаил Вацов от11:20 – 11:35 ч.;
- Елица Тодорова от 11:40 – 11:55 ч.;
- Илия Джонгаров от 12:00 – 12:15 ч.;
- Мария Поппалова от 12:20 – 12:35 ч.
III. Начинът на провеждане на интервютата с кандидатите да е съобразен със
съответните заповеди на министъра на здравеопазването за спазване на
противоепидемичните мерки в страната до 30.04.2021 г., т. е. чрез видеоконферентна връзка - платформа Zoom.
*Последователността на изброяване на имената следва единствено хронологично реда на
получаването на съответните формуляри на специално създадения за целта електронен адрес
JPD.Bulgaria@mfa.bg и не отразява подреждане според квалификация, опит и мотивация..

Председател: - пМая Добрева

