
  
 

  

Лична информация  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

Георги Венелинов Хаджиев 

Адрес България, гр. Велико Търново, ул.,Сергей Румянцев” 63, партер 

Телефон 0888775380   

E-mail ghadjiev@abv.bg 
  

Националност Българин 
  

Дата на раждане 16.01.1973г 
  

Пол Мъж 
  

  

Трудов стаж  
  

Дати 2004г – до сега  

Заемана длъжност или позиция Управител 

Основни дейности и отговорности  

Име и адрес на работодателя „АИППМП – Веста 2004” ЕООД 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 

Здравеопазване 

Дати 2012г  

Заемана длъжност или позиция Преподавател по хомеопатична терапия в „Edicta School of Homeopathy”  - ЦЗО „Едикта - 
лицензирано училище по хомеопатия от Европейския Комитет по хомеопатия 

Основни дейности и отговорности  

Име и адрес на работодателя ” 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 

 

  

Дати 2004г – до сега  

Заемана длъжност или позиция управител 

Основни дейности и отговорности  

Име и адрес на работодателя „АИППМП – Веста 2004” ЕООД 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 

Здравеопазване 

 

1998 – 2004г  

Лекар 

 

МБАЛ – гр. Свищов 

Здравеопазване 
 

Образование и обучение  
  

Дати 2000 – 2012г 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Поддържане на квалификацията по хомеопатия 



  
 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ЦЗО „Едикта” - България, European School of Homeopathy, Predictive Homeopathy - India, 
Homeopathic Research Institute - India, International Academy of Classical Homeopathy - Greece  

 

Дати 2000 – 2012г 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Поддържане на квалификацията по хомеопатия 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ЦЗО „Едикта” 

 

 
2004 – 2005г 
 
Поддържане на квалификацията по хомеопатия 
 
 
 
ЦОРХ 

 

Дати 2000 – 2012г 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Поддържане на квалификацията по хомеопатия 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ЦЗО „Едикта” 

 

 
2001 – 2003г 
 
Основен двугодишен курс по хомеопатия 
 
 
 
ЦОРХ 

Дати 2000 – 2012г 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Поддържане на квалификацията по хомеопатия 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ЦЗО „Едикта” - България, European School of Homeopathy, Predictive Homeopathy - India, 
Homeopathic Research Institute - India, International Academy of Classical Homeopathy - Greece  

 

Дати 2000 – 2012г 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Поддържане на квалификацията по хомеопатия 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ЦЗО „Едикта” 

 

 
2001 – 2003г 
 
Основен двугодишен курс по хомеопатия 
 
 
 
ЦОРХ 

 
Лични умения и 

компетенции 

 
2001 – 2003г 
 
Основен двугодишен курс по хомеопатия 
 
 
 
ЦОРХ 

 

1997 – 1999г 
 
Основен двугодишен курс по класическа хомеопатия 
 
 
 
Школа по класическа хомеопатия „Анхира” 

 

 
1991 – 1997г 
 
Магистър - лекар 
 
 
 
ВМИ – Пловдив 

 
 

 

 

Майчин (и) език (езици) Български 
  

  

Социални умения и компетенции Работя добре в екип; 
Имам добри комуникативни умения, придобити в работата ми като лекар-хомеопат, както и като 
лектор на Шуслерови соли 

  

Организационни умения и 
компетенции 

Лидерска позиция (управлявам екип от 5 души) в Здравен Център „ХолистикА” 

  

  

Компютърни умения и 
компетенции 

Добро владеене на Microsoft Office, Internet, Power Point, RADAR, Encyclopaedia Homeopathica 
придобити умения в работата, както и в свободното време 

  

Артистични умения и 
компетенции 

Писателски – автор на „Болестознание или кое е първичното – симптомът или болестта” 

  

  



  
 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Категория В, А, М 

  

 


