
 

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА 

за длъжност: 

„главен инспектор” – 4 (четири) щатни бройки 
в регионалните отдели на 

главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД 

НЯСС), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), както 

следва: 

 

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

Западна Централна България” (седалище гр. София) с териториален обхват 

областите: Столична, Софийска и Пернишка; месторабота: гр. София - 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 Търговишка; месторабота: гр. Варна – 2 

(две) щатни бройки;  

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

Югоизточна България” (седалище гр. Ямбол) с териториален обхват областите: 

Ямболска и Хасковска; месторабота: гр. Ямбол – 1 щатна бройка 

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:  

 

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

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

Столична, Софийска и Пернишка 

 

месторабота: гр. София – 1 (една) щатна бройка 

 

1. Костадин Козелов 

2. Стояна Пурова 

 

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

Североизточна България” (седалище гр. Варна) с териториален обхват областите: 

Варненска, Добричка, Шуменска и Търговишка 

 

месторабота: гр. Варна – 2 (две) щатни бройки 

 

1. Марияна Шейтанова 

2. Явор Пасев 

3. Веселина Андонова 

4. Емел Исмаил 

5. Васил Василев 

6. Стояна Пурова 

7. Мария Петрова 

 

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

Югоизточна България” (седалище гр. Ямбол) с териториален обхват областите: 

Ямболска и Хасковска 

 



 

месторабота: гр. Ямбол – 1 щатна бройка 

 

1. Марин Тодоров 

2. Борислав Крайчев 

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 30. 06. 2022 г. от 10.00 

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

провеждане на тест за познания от професионалната област на длъжността и 

относно администрацията и интервю. 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. Няма недопуснати до конкурса кандидати. 

 

 
 

 

 


