
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

 

 

СПИСЪК 

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС 

 

за длъжността „инспектор” - 12 (дванадесет) 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” 

(седалище гр. София),  

1.) 1. месторабота: гр. София – 2 щ. бр. 

1. Христо Талев 

2. Симеон Йорданов 

3. Габриела Донева 

4. Виолета Владова 

5. Наталия Пеева 

6. Димитър Ангелинов 

1.) 2. месторабота: гр. Перник – 2 щ. бр. 
1. Дияна Борисова 

 

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

„Контрол на качеството на горивата за битово отопление – Северозападна България” 

(седалище гр. Враца), месторабота: гр. Враца – 1 щ. бр. 

1. Донка Павлова 

2. Христинка Петрова 

3. Димитър Димитров 

4. Петя Тодорова 

 

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

„Контрол на качеството на горивата за битово отопление – Северна централна България” 

(седалище гр. Русе), месторабота: гр. Русе – 2 щ. бр. 

1. Катя Петрова 

2. Галина Александрова 

3. Николай Начев 

4. Найден Стоянов 

 

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

„Контрол на качеството на горивата за битово отопление – Североизточна България” 

(седалище гр. Варна), месторабота: гр. Варна – 1 щ. бр. 

1. Милен Колев 

2. Диляна Иванова-Бойканова 

3. Ванина Ангелова 

 



 

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

„Контрол на качеството на горивата за битово отопление – Югоизточна България” 

(седалище гр. Бургас), месторабота: гр. Бургас – 1 щ. бр. 

1. Любомир Йорданов 

 

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

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

(седалище гр. Пловдив) 

6.) 1. месторабота: гр. Пловдив – 2 щ. бр. 

1. Мариета Хаджийска 

2. Димитър Стоенчев 

3. Кристина Сарова 

4. Станьо Златев 

6.) 2. месторабота: гр. Хасково – 1 щ. бр. 
1. Николай Попов 

2. Кръстина Мандажиева 

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 04.06.2020 г. от 09.30 часа в сградата на 

ДАМТН, гр. София, бул. “Г.М.Димитров” № 52А за провеждане на тест и интервю. Ако 

времето на 4 юни се окаже недостатъчно за провеждане на интервюто, то ще продължи и 

на 5 юни 2020 г. Кандидатите да носят документ за самоличност. 

 

 

2. Не допуска до конкурс за длъжността „инспектор“ следните кандидати:  

 

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

на качеството на горивата за битово отопление – Северна централна България” (седалище 

гр. Русе), месторабота: гр. Русе – 2 щ. бр. 

 
  

Име, презиме и фамилия  

 

 

Основание за недопускане  

 

1. 

  

Мирослава Радева 

чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл - представените 

документи не удостоверяват изпълнението на 

минималните изискванията за заемането на 

длъжността (образователна степен – 

професионален бакалавър по…) 

 

 

 

 

 

 


