
 

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА 

за длъжност „инспектор“ – 10 щ. бр. 

 в регионалните отдели  

на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД ИДТН) при 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 – 2 щатни бройки; 

- Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Южна централна 

България ”, месторабота: гр. Пловдив – 2 щатни бройки; 

- Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Североизточна 

България ” - 2 щатни бройки, месторабота: гр. Варна – 1 щатна бройка; 

месторабота: гр. Шумен – 1 щатна бройка 

- Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Югоизточна 

България” -  2 щатни бройки, месторабота: гр. Бургас – 1 щатна бройка, 

месторабота: гр. Сливен – 1 щатна бройка 

 

 

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната 

комисия:  

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:  

 

Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Западна централна 

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

1. Димитрина Великова 

2. Диян Дервенски 

3. Банко Русев 

 

Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Северозападна България ”, 

месторабота: гр. Враца – 2 щатни бройки; 

1. Емил Маринов 

2. Светослав Танчев 

 

Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Южна централна 

България“, месторабота: гр. Пловдив – 2 щатни бройки; 

1. Николай Михайлов 

2. Моника Хаджиева 

3. Донка Гъдева 

4. Николай Писанов 

 

Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Североизточна България ” 

- 2 щатни бройки , месторабота: гр. Варна – 1 щатна бройка 

1. Васил Василев 

2. Яна Шипкалиева 

 

Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Югоизточна България” -  2 

щатни бройки, месторабота: гр. Сливен – 1 щатна бройка 



 

1. Светлин Джиков 

2. Петър Димитров 

 

Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Югоизточна България” -  2 

щатни бройки, месторабота: гр. Бургас – 1 щатна бройка 

1. Илчо Боев 

2. Христо Петров 

3. Ирена Василева 

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за провеждане на тест за познания 

от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю на 19. 04. 

2022 г. от 10.00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, 

партер. Продължителност за решаване на теста за познания от професионалната област на 

длъжността и относно администрацията  – 1 (един) час. 

 Кандидатите да носят документ за самоличност. 

 

2. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

 

 ГД ИДТН, Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – 

Североизточна България ” - 2 щатни бройки , месторабота: гр. Шумен – 1 щатна 

бройка 

 

 
 

 

 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 

 

Основание за недопускане 

Диян Джанков 

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

документи не удостоверяват изпълнението на 

изискванията за заемането на длъжността 

(образователно-квалификационна степен за 

длъжността: професионален бакалавър по…..)  

 

 


