
 

СПИСЪК 

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА 

за длъжност: 

„старши инспектор“ – 7 (седем) щатни бройки 

в регионалните отдели  (РО) 

на 

главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” /ГД ИДТН/ 

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

 

 Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Западна централна 

България” , месторабота: гр. София - 2 щатни бройки; 

 Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Северозападна 

България ”, месторабота: гр. Враца – 1 щатна бройка; 

 Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Северозападна 

България ”, месторабота: гр. Ловеч – 1 щатна бройка; 

 Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Югоизточна 

България“, месторабота: гр. Сливен – 1 щатна бройка; 

 Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Североизточна 

България ”, месторабота: гр. Варна – 1 щатна бройка; 

 Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Североизточна 

България ”, месторабота: гр. Шумен – 1 щатна бройка. 

 

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната 

комисия: 

  

I. Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

   Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор - Западна 

централна България“, месторабота гр. София – 2 щ. бр.  

 

1. Валентин Костадинов 

2.   Христо Аршинков 

3.   Цветелин Петров 

 

    Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор - 

Северозападна България“, месторабота гр. Ловеч – 1 щ. бр.  

 

1.  Георги Цанов  

2.  Мирослав  Метев 

 

 Регионален отдел ИДТН Североизточна България –месторабота гр. Варна – 1 

щ. бр. 

 

1. Ангел Киров  

2. Елица Дерменджиева  

3. Радослав Абрашев 

 

 

Допуснатите кандидати да се явят на 01. 12. 2021 г. от 10.00 часа в сградата на 

ДАМТН, гр. София, бул. „Г.М. Димитров” № 52 А, ет. 4, заседателна зала  (стая 402) за 

провеждане на тест и интервю.  

Кандидатите да носят документ за самоличност. 

.  



 

  

Конкурсът ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки и 

изискванията на т. 32 от Заповед № РД-01-890/03.10.2021 г., изменена и допълнена със 

Заповед № РД-01-915/ 09.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването. До изпитната зала 

ще бъдат допускани само кандидати, които: 

- са ваксинирани или преболедували COVID – 19, удостоверено с валидни 

документи за ваксинация или за преболедуване; 

- представят резултат от проведено до 72 часа преди влизане в изпитната зала 

изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID – 19 или бърз антигенен 

тест (до 48 часа преди влизане в изпитната зала), удостоверено чрез валиден документ, 

съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването; 

- или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2 

 

При изменение на изискванията, посочени в  Заповедите на Министъра на 

здравеопазването, кандидатите ще бъдат уведомени допълнително на интернет страницата 

на ДАМТН. 

 

 

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

 

 Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Югоизточна 

България”, месторабота гр. Сливен - 1 щатна бройка 

 

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

Деян Динев 

 

 

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС – представените 

документи не удостоверяват изпълнението на 

изискванията за заемането на длъжността (1 

година професионален опит или IV младши ранг) 

 

 

 Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Североизточна 

България”, месторабота гр. Варна - 1 щатна бройка 

 

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

Ясен Ингилизов  

 

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС – представените 

документи не удостоверяват изпълнението на 

изискванията за заемането на длъжността (1 

година професионален опит или IV младши ранг)  

 

 

  


