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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

                      
 

СПИСЪК 

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА 

 

за длъжност: 

 „главен инспектор” – 3 (три) щатни бройки 

в регионалните отдели на главна дирекция 

„Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС), 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), както следва: 

 

- Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югозападна 

България” (седалище гр. Благоевград) с териториален обхват областите: Благоевградска и 

Кюстендилска, месторабота: гр. Благоевград - 1 (една) щатна бройка; 

 

- Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Североизточна 

България” (седалище гр. Варна) с териториален обхват областите: Варненска, Добричка, 

Шуменска и Търговищка, месторабота: гр. Варна – 1 (една) щатна бройка; 

 

- Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югоизточна 

България” (седалище гр. Бургас) с териториален обхват областите: Бургаска, Ямболска и 

Сливенска, седалище: гр. Бургас, месторабота: гр. Ямбол – 1 (една) щатна бройка 

 

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната 

комисия:  

 

I. Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югозападна 

България” (седалище гр. Благоевград) с териториален обхват областите: Благоевградска и 

Кюстендилска, месторабота: гр. Благоевград - 1 щатна бройка 

 

1. Любомир Атев 

2. Александър Иванов 

3. Диян Илиев 

4. Адриана Николова-Кехайова 

5. Галина Тренчева-Николова 

6. Теодора Цветкова 

 

Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Североизточна 

България” (седалище гр. Варна) с териториален обхват областите: Варненска, Добричка, 

Шуменска и Търговищка, месторабота: гр. Варна – 1 (една) щатна бройка 

 

1. Любомир Атев 

2. Валентина Ковачева 

3. Мария Петрова 
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4. Пламен Събев 

5. Адриана Николова-Кехайова 

 

Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югоизточна 

България” (седалище гр. Бургас) с териториален обхват областите: Бургаска, Ямболска и 

Сливенска, седалище: гр. Бургас, месторабота: гр. Ямбол – 1 (една) щатна бройка 

 

1. Любомир Атев 

2. Димитър Димитров 

3. Адриана Николова-Кехайова 

 

 

Допуснатите кандидати да се явят на 17. 12. 2018 г. от 11.00 часа в сградата на ДАМТН, 

гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, стая 402 - заседателна зала, за провеждане на тест и 

интервю.  

Кандидатите да носят документ за самоличност. 

 

II. Няма недопуснати до конкурса кандидати. 

 

 

 

 

 


