ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.05-0001
„.Наука и бизнес
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Със Заповед № РД 09-1450/12.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката беше сформирана комисия, която да извърши подбор по документи
на кандидатите за:
1.

създаване и генериране на бази данни, които ще бъдат необходими за
ефективното използване и работа на Национална интерактивна
платформа;

2.

разработка и технологична поддръжка на информационен уеб сайт по
проекта „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския
социален фонд, Приоритетна ос 3 от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” - „Подобряване качеството на образованието
и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда
за изграждане на икономика основана на знанието” и област на
интервенция 3.3 „Укрепване на връзките между институциите за
образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса”.

Въз основа на обявените критерии, комисията направи оценка на подадените от
кандидатите документи.
За създаване и генериране на бази данни необходими за ефективното използване
и работа на Национална интерактивна платформа и за разработка и технологична
поддръжка на информационен уеб сайт по проекта бяха одобрени следните кандидати:
1. Александър Величков;
2. Антон Стоилов;
3. Радослав Мавревски;
4. Спас Костов;
5. Пламен Колев;
6. Георги Георгиев.

Инвестира във вашето бъдеще!
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Същите бяха поканени на събеседване на 27.10.2011 г., от 14.30 часа, в зала № 1,
7 етаж на МОМН. Изискването към всеки кандидат беше да представи идеен проект
във връзка с изпълнението на конкретните задачи по проекта.
След проведеното интервю, комисията за подбор на специалисти по
информационни технологии в областта на програмирането и попълването на база данни
и дизайн и програмиране на уеб сайт одобри следните кандидати:
За позиция 1 - програмиране и попълване на база данни: г-н Антон Стоилов,
г-н Радослав Мавревски, г-н Александър Величков, г-н Спас Костов.
За позиция 2 - програмиране и дизайн на уеб сайт: г-н Пламен Колев.
След проведеното интервю, комисията за подбор на специалисти по
информационни технологии в областта на програмирането и попълването на база данни
и дизайн и програмиране на уеб сайт не одобри кандидата г-н Георги Георгиев за
позиция 2 - програмиране и изработка на уеб сайт.
Всеки един от 21-те кандидати ще получи писмо с индивидуалната си оценъчна
карта от конкурса.

Инвестира във вашето бъдеще!

