
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р ИЯ     

М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
  

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 
 

С П И С Ъ К 
 

на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността 

 

Младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, 

Дирекция „Контрол на околната среда“  

в Регионална инспекция по околната среда и водите 

Име, презиме и фамилия 

на кандидата 

Основание за недопускане 

1. Красимир Христов Представеното копие на диплом за 

завършено образование не отговаря на 

изискването за специалност. 

2. Красимир Маринов 1. Не са представени всички изискуеми 

документи – липсва декларация за 

съгласие за обработване и съхраняване на 

личните данни. 

2. Липсват подписи на заявлението за 

участие в конкурс и и на декларацията по 

чл. 17, ал. з, т. 1 от НПКПМДСл. 

3. 3. Представеното копие на диплом за   

завършено образование не отговаря на 

изискването за специалност. 

3. Ясен Петров Представеното копие на диплом за 

завършено образование не отговаря на 

изискването за специалност. 

4. Румен Добрев Представеното копие на диплом за 

завършено образование не отговаря на 

изискването за специалност. 

5. Христина Христова Представеното копие на диплом за 

завършено образование не отговаря на 

изискването за специалност. 

6. Лили Петкова Представеното копие на диплом за 

завършено образование не отговаря на 

изискването за специалност. 

7. Катерина Бояджиева Представеното копие на диплом за 

завършено образование не отговаря на 

изискването за специалност. 

8. Красимира Стоилова Представеното копие на диплом за 

завършено образование не отговаря на 

изискването за специалност. 

9. Павлина Димитрова Представеното копие на диплом за 

завършено образование не отговаря на 

изискването за специалност. 
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10. Фросияна Николова 1. Не е представено копие на диплома за 

завършено образование. 

2. Посочената в заявлението завършена 

специалност не отговаря на изискването. 

11. Десислава Апостолова Представеното копие на Уверение от ВТУ 

„Св.Св. Кирил и Методий“ не отговаря на 

изискването за специалност. 

12. Магдалена Николова Представеното уверение от ИУ-Варна не 

отговаря на изискването за специалност. 

13. Антоанета Атанасова Представеното копие на диплом за 

завършено образование не отговаря на 

изискването за специалност. 

14. Виктор Андреев 1. Към заявлението за участие в конкурс 

липсва декларация за съгласие за 

обработване и съхраняване на личните 

данни. 

2. Представеното копие на диплом за 

завършено образование не отговаря на 

изискването за специалност. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Председател на конкурсната комисия: /п/ 

Йорданка Пеева-Дърмонска 

Директор на дирекция АФПД 

 

15.10.2020 г. 


