
 

СПИСЪК 

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА 

 

за длъжност: 

 

„главен инспектор” - 5 (пет) щатни бройки  
в регионалните отдели на ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД 

НЯСС), ДАМТН, както следва: 

 

- 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. Бургас – 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, месторабота: гр. Шумен – 1 (една) щатна бройка; 
 

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

Централна България” (седалище гр. Пловдив) с териториален обхват областите: 

Пловдивска, Пазарджишка, Старозагорска и Хасковска, месторабота: гр. Пловдив – 2 

(две) щатни бройки. 

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:  

 

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. Бургас – 1 (една) щатна бройка  

 

1. Евелина Герасимова 

2. Васко Арсенов 

3. Елена Петрова 

4. Любен Терзийски 

5. Веселин Чанев 

 

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. Иван Русев 

2. Евелина Герасимова 

3. Христо Железаров 

4. Даниела Янкова-Костова 

5. Румяна Ризова 

6. Иван Цветков 

7. Надя Иванова 

 

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. Шумен – 1 (една) щатна бройка 

 

1. Николай Колев 

2. Веселин Чанев 



 

3. Надя Иванова 

 

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

България” (седалище гр. Пловдив) с териториален обхват областите: Пловдивска, 

Пазарджишка, Старозагорска и Хасковска, месторабота: гр. Пловдив – 2 (две) щатни 

бройки 
 

1. Митко Хаджиев 

2. Димитър Стоенчев 

3. Веселин Георгиев 

4. Коста Найденов 

5. Румяна Ризова 

6. Елена Петрова 

7. Костадин Стоянов 

8. Едуард Папазян 

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 24. 07. 2020 г. от 10.00 

часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, партер, за 

провеждане на тест и интервю.  

 Кандидатите да носят документ за самоличност. 

 

2. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

 

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

България” (седалище гр. Пловдив) с териториален обхват областите: Пловдивска, 

Пазарджишка, Старозагорска и Хасковска, месторабота: гр. Пловдив – 2 (две) щатни 

бройки 

 

 

 

Име, презиме и фамилия на  

кандидата  

  

Основание за недопускане  

 

 

Бояна Георгиева 

 чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл - представените 

документи не удостоверяват изпълнението на 

изискванията за заемането на длъжността (2 години 

професионален опит или IV младши ранг) 

 

 

 

 

 


