
СПИСЪК 

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД05-

43/24.10.2018г. на Директора на Регионална дирекция по горите - Пловдив 

 

за длъжността:   „Финансов контрольор“ 

в Регионална дирекция по горите-Пловдив 

 

а) Допуснати до участие в конкурса са следните кандидати: 

1. Никола Йорданов Мърваков 

2. Анета Красимирова Красенова 

3. Ивелина Николаева Кирева 

4. Христина Атанасова Георгиева 

5. Венцислава Иванова Сивакова 

6. Живка Димитрова Колева 

7. Десислава Василева Кендева 

8. Маргарита Трендафилова Димова 

9. Стоян Тончев Налбантов 

10. Анелия Светославова Чучуранова   

11. Елена Костадинова Николова 

12. Красимира Бойкова Камбурова 

13. Гергана Тодорова Божкова   

14. Петър Ненков Гачев 

 

  Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 23.11.2018г. от 11:00 часа                                                                                                  

в сградата на Регионална дирекция по горите – Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Санкт Петербург” 

№ 57.  

    С успешно издържалите теста кандидати, ще бъде проведено  интервю – на 

23.11.2018г., след обявяването на резултатите от теста, в сградата на Регионална дирекция по 

горите – Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Санкт Петербург” № 57. 

 

         б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:  

 

Име, презиме         

и фамилия                           

Основание 

за недопускане 
1. Вероника Димитрова Сергова Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни 

служители. Съгласно представените официални документи – диплома  за 

придобитата образователно-квалификационна степен няма изискуемата  за 

длъжността една от следните специалности „Финанси”, “Счетоводство и 

контрол”, “Финансов контрол”, „Счетоводство“ или „Счетоводна 

отчетност“. 



2. Евелина Теодорова Димитрова Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни 

служители. Съгласно представените официални документи - трудова 

книжка  няма изискуемия за длъжността професионален опит от 2 години 

в областта на финансовото управление, финансовия контрол, одита или 

счетоводството. 

3. Йорданка Ангелова Янкова   Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни 

служители. Съгласно представените официални документи – диплома  за 

придобитата образователно-квалификационна степен няма изискуемата  за 

длъжността една от следните специалности „Финанси”, “Счетоводство и 

контрол”, “Финансов контрол”, „Счетоводство“ или „Счетоводна 

отчетност“. 

4. Иванка Кирилова Даракчиева   Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни 

служители. Съгласно представените официални документи - трудова 

книжка  няма изискуемия за длъжността професионален опит от 2 години 

в областта на финансовото управление, финансовия контрол, одита или 

счетоводството. 

 

 

инж.Мирослава Велинова:  

/Председател на Конкурсна комисия, назначена  

със Заповед № РД05-51/07.11.2018г. на  Директора на РДГ – Пловдив/ 

 


