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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

                      
 

СПИСЪК 

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС 

 

за длъжността „инспектор” - 7 (седем) щ. бр.  

в регионалните отдели на ГД „Контрол на качеството на горивата за битово 

отопление” (ГД ККГБО)  

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор  

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:  

 

1. Допуска до конкурс за длъжността „инспектор“ следните кандидати:  

 

1.) ГД „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“, Регионален отдел „Контрол 

на  качеството  на  горивата  за  битово  отопление  –  Югозападна  България”, месторабота: 

гр. София – 1 щ. бр. 
1. Искрен Иванов 

2. Симона Владимирова 

3. Захари Младенов 

4. Павел Иванов 

 

2.) ГД „Контрол на качеството на горивата за битово отопление”, Регионален отдел „Контрол 

на  качеството  на  горивата за битово отопление – Северозападна България”, месторабота: 

гр. Плевен – 1 щ. бр. 
1. Снежина Тодорова 

2. Христиана Стоянова 

3. Христо Христов 

4. Здравко Димитров 

 

3.) ГД „Контрол на качеството на горивата за битово отопление”, Регионален отдел „Контрол 

на качеството на горивата за битово отопление – Северна централна България”, месторабота: 

гр. Русе – 1 щ. бр. 

1. Младен Минчев 

2. Савина Йорданова 

 

4.) ГД „Контрол на качеството на горивата за битово отопление”, Регионален отдел „Контрол 

на   качеството на  горивата за битово отопление – Североизточна България”, месторабота: 

гр. Варна – 1 щ. бр. 
1. Десислава Петрова 

2. Румен Стефанов 

 

5.) ГД „Контрол на качеството на горивата за битово отопление”, Регионален отдел „Контрол 

на  качеството  на  горивата  за  битово  отопление – Югоизточна  България”, месторабота: 

гр. Бургас – 1 щ. бр. 
1. Ирена Василева 
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6.) ГД „Контрол на качеството на горивата за битово отопление”, Регионален отдел „Контрол 

на качеството на горивата за битово отопление – Южна централна България”  

6.) 1. месторабота: гр. Пловдив – 1 щ. бр. 

1. Иван Калоферов 

2. Джесика Атанасова 

 

6.) 2. месторабота: гр. Хасково – 1 щ. бр. 
1. Силвана Делчева 

2. Джесика Атанасова 

 

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 24.07.2019 г. от 10.00 часа в сградата на ДАМТН, 

гр. София, бул. „Г.М. Димитров” №52А, ет.4, ст. 402 (заседателна зала) за провеждане на тест 

и интервю. Кандидатите да носят документ за самоличност. 

 

 

2. Няма недопуснати до конкурса кандидати 

 


