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С П И С Ъ К  

за допуснати и недопуснати кандидати 

за длъжността „старши инспектор по чл. 46 от Закона за администрацията“ в Инспекторат, 

при Министерството на туризма – 1 бройка. 
 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-12/04.06.2020 г. на Министъра 

на туризма, реши: 

I. Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Вася Атанасова Атанасова 

2. Виолета Веселинова Михайлова 

3. Иван Павлов Станоев 

4. Йоана Петьова Георгиева 

5. Николай Недков Тодоров 

6. Тихомир Трендафилов Станилов 

7. Георги Йорданов Грозданов 

8. Красимир Валентинов Петров 

9. Борислава Стоянова Стоянова 

10. Надежда Пламенова Станева 

11. Милена Георгиева Вацова 

12. Силвия Стоянова Петровска 

13. Антония Дамянова Дайлиева 

14. Албена Ангелова Симеонова-Костадинова 

15. Миряна Йорданова Мирчева 

16. Георги Маринов Стоев 

17. Васил Динков Диков 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

 

 

№ Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

1. 

Владимира Петрова Сарандалиева 

На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата 

за провеждане на конкурсите и подбора 

при мобилност на държавни служители 

представените документи не 

удостоверяват нормативно 

определеното минимално изискване за 

професионален опит необходим за 

заемане на длъжността. 

http://www.tourism.government.bg/


 

2.  

 

 

 

Зоя Енгелсова Войнова 

На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата 

за провеждане на конкурсите и подбора 

при мобилност на държавни служители 

представените документи не 

удостоверяват нормативно 

определеното минимално изискване за 

професионален опит необходим за 

заемане на длъжността. 

3. 

Даниела Йорданова Тошева- Василева 

На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата 

за провеждане на конкурсите и подбора 

при мобилност на държавни служители 

представените документи не 

удостоверяват нормативно 

определеното минимално изискване за 

професионален опит необходим за 

заемане на длъжността. 

4. 

Радосвета Здравкова Георгиева 

На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата 

за провеждане на конкурсите и подбора 

при мобилност на държавни служители 

представените документи не 

удостоверяват нормативно 

определеното минимално изискване за 

професионален опит необходим за 

заемане на длъжността. 

5. 

Димитринка Иванова Димитрова 

На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата 

за провеждане на конкурсите и подбора 

при мобилност на държавни служители 

представените документи не 

удостоверяват нормативно 

определеното минимално изискване за 

професионален опит необходим за 

заемане на длъжността. 

6. 

Полина Митова Уришова-Василева 

На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители 

представените документи не удостоверяват 

нормативно определеното минимално 

изискване за професионален опит 

необходим за заемане на длъжността. 



 

7. 

Юлияна Красимирова Маврова 

На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата 

за провеждане на конкурсите и подбора 

при мобилност на държавни служители 

представените документи не 

удостоверяват нормативно 

определеното минимално изискване за 

професионален опит необходим за 

заемане на длъжността. 

 

 

 

 

ЙОНКА ЕВТИМОВА /П/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

 


