Проект „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП”,

Договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език”

Списък на класираните кандидати за присъствено
обучениe по юридическа терминология на английски език
СОФИЯ, код на група: СО-АН-Ю-Г6, начало: 2 октомври
Важна информация
Вие сте класирани за участие в чуждоезиково обучение в присъствена форма на база
получен резултат от входящ тест, участие в предходни проекти по ОПАК, изпълнявани от
НИП, и принадлежност към целевата група на настоящия проект.
В таблицата „Легенда на кодовете и групите” ще можете да разберете дните,
часовете и мястото на провеждане на обучението, за което сте класирани.
Преди да потвърдите участие
Моля запознайте се с условията на приложения типов договор, който предстои да
бъде сключен между обучаемите и изпълнителя „ЦЕБО-99" ООД - „Училища ЕВРОПА”.
За да потвърдите или да откажете участие
Моля в срок до 19 септември 2018 г., сряда, 24,00 часа да потвърдите или да
откажете участие в обучението чрез приложената електронна форма на адрес:
https://goo.gl/forms/sTZqs2JaLKIPx9Ld2
След като потвърдите участие
Предстои да бъде публикуван на уебсайта на НИП окончателен списък на
участниците.
Лица от НИП за контакт
 Г-жа Калина Цакова, тел. 02 9359 152, имейл: k.tzakova@nij.bg
 Г-жа Калина Лазарова, тел. 02 9359 158, имейл: k.lazarova@nij.bg
 Г-н Велин Турмаков, тел. 02 9359 135, имейл: v.tourmakov@nij.bg

Легенда на кодовете на групите
ГРУПА (КОД
НИВО-ЕЗИК)
СО-АН-Ю-Г6

КУРС
английски юридически,
група 6

НАЧАЛО
(ДАТА)
2 октомври

ДНИ НА
ПРОВЕЖДАНЕ
вторник и
четвъртък

ЧАСОВЕ НА
ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

18,00 – 20,00

ул. "Княз Борис I" 135, стая 308
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Класирани кандидати за група СО-АН-Ю-Г6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Димитър Цончев – младши съдия, Окръжен съд София
Андрей Костов – младши прокурор, Районна прокуратура София
Вихра Попхристова – младши прокурр, Районна прокуратура София
Весела Стоева – младши следовател, СлО в Градска прокуратура София
Зорница Езекиева – съдия, Районен съд София
Виолета Вълчева – следовател, СлО в Специализирана прокуратура София
Елена Андреева – прокурор, Районна прокуратура София
Йоана Стоянова – съдебен администратор, Окръжна прокуратура Перник

Некласиран кандидат
(участник в друга форма на чуждоезиково обучение по проекта)
Нина Николова – експерт, Инспекторат към ВСС
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