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СПИСЪК 

 

За недопуснатите кандидати до участие в конкурс открит със Заповед № РД 16 – 89 

/ 02.04.2021 г. на Директора на РДГ Бургас за длъжността „Младши експерт – човешки 

ресурси” в Обща администрация: Дирекция „Административно – правна и финансово – 

ресурсна дейност” на РДГ Бургас. 

 

                                                                                                                                                                                                                 

не се допускат до конкурс следните кандидати: 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане 

1. Константина Димитрова Николова Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „финанси“, с което не 

отговаря на изискванията по р. II, т. 3 от 

Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ 

Бургас и р. I. т. 3 от обявлението за конкурса 

2. Христина Цанкова Колева 
 

Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „туризъм“, с което не 

отговаря на изискванията по р. II, т. 3 от 

Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ 

Бургас и р. I. т. 3 от обявлението за конкурса 

3. Албена Маврова Маврова 
 

Видно от представените дипломи лицето е 

завършило специалности „журналистика“ и 

„маркетинг“, с което не отговаря на 

изискванията по р. II, т. 3 от Заповед № РД 16 

– 89 / 02.04.2021 г. на РДГ Бургас и р. I. т. 3 от 

обявлението за конкурса 

4. Атанас Веселинов Карашев 

 

Видно от представените дипломи лицето е 

завършило специалност „счетоводство и 

контрол“, с което не отговаря на изискванията 

по р. II, т. 3 от Заповед № РД 16 – 89 / 

02.04.2021 г. на РДГ Бургас и р. I. т. 3 от 

обявлението за конкурса 

5. Мима Константинова Иванова 

 

Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „икономика и 

управление на селското стопанство“, с което 

не отговаря на изискванията по р. II, т. 3 от 

Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ 

Бургас и р. I. т. 3 от обявлението за конкурса 

6. Мария Пламенова Георгиева 

 

Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „икономика и 

търговия“, с което не отговаря на 

изискванията по р. II, т. 3 от Заповед № РД 16 

– 89 / 02.04.2021 г. на РДГ Бургас и р. I. т. 3 от 

обявлението за конкурса 

7. Наталия Любенова Масларова Видно от представената диплома лицето е 



          МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ  

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БУРГАС 

 

  

                      8000, гр. Бургас, ул. „Цар Иван Шишман” № 8, тел.: 056/ 89 43 70, факс: 056/ 84 27 79 

                                         e-mail: rugburgas@iag.bg, web: http://www.rugburgas.iag.bg 

 

 завършило специалност „маркетинг“, с което 

не отговаря на изискванията по р. II, т. 3 от 

Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ 

Бургас и р. I. т. 3 от обявлението за конкурса 

8. Людмила Емилова Стоилова 
 

Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „аграрна икономика“, 

с което не отговаря на изискванията по р. II, т. 

3 от Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на 

РДГ Бургас и р. I. т. 3 от обявлението за 

конкурса 

9. Станислава  Николаева Колева 
 

Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „международни 

икономически отношения“, с което не 

отговаря на изискванията по р. II, т. 3 от 

Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ 

Бургас и р. I. т. 3 от обявлението за конкурса 

10. Нуртен Шабан Мехмед 

 

Видно от представените дипломи лицето е 

завършило специалности „стокознание“ и 

„корпоративни финанси“, с което не отговаря 

на изискванията по р. II, т. 3 от Заповед № РД 

16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ Бургас и р. I. т. 3 

от обявлението за конкурса 

11. Айше Мехмед Пехливан 

 

Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „маркетинг“, с което 

не отговаря на изискванията по р. II, т. 3 от 

Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ 

Бургас и р. I. т. 3 от обявлението за конкурса 

12. Жанета Николаева Шахова 

 

Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „счетоводство и 

контрол“, с което не отговаря на изискванията 

по р. II, т. 3 от Заповед № РД 16 – 89 /  

02.04.2021 г. на РДГ Бургас и р. I. т. 3 от 

обявлението за конкурса 

13. Галина Стоянова Финева 

 

Видно от представените дипломи лицето е 

завършило специалности „мениджмънт“ и 

„корпоративен бизнес и управление“, с което 

не отговаря на изискванията по р. II, т. 3 от 

Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ 

Бургас и р. I. т. 3 от обявлението за конкурса 

14. Кристина Валентинова Бойчева 

 

Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „право“, с което не 

отговаря на изискванията по р. II, т. 3 от 

Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ 

Бургас и р. I. т. 3 от обявлението за конкурса 

15. Деана Димитрова Тотева 

 

Видно от представените дипломи лицето е 

завършило специалности „публични 

финанси“ и „икономика и управление на 

индустрията“, с което не отговаря на 
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Председател на конкурсната комисия назначена със Заповед № РД 16 – 104 /  

15.04.2021 г. на Директора на РДГ Бургас. 

 инж. Станимир Божанов – заместник директор при Регионална дирекция по горите  

Бургас /п/ 

 

 

 

 

 

изискванията по р. II, т. 3 от Заповед № РД 16 

– 89 / 02.04.2021 г. на РДГ Бургас и р. I. т. 3 от 

обявлението за конкурса 

16. Диляна Костадинова Христоскова 

 

Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „бизнес 

администрация“, с което не отговаря на 

изискванията по р. II, т. 3 от Заповед № РД 16 

– 89 / 02.04.2021 г. на РДГ Бургас и р. I. т. 3 от 

обявлението за конкурса 

17. Ива Ленкова Манахилова 

 

Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „право“, с което не 

отговаря на изискванията по р. II, т. 3 от 

Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ 

Бургас и р. I. т. 3 от обявлението за конкурса 

18. Радостина Стефанова Драганова 

 

Видно от представените дипломи лицето е 

завършило специалности „финанси“ и 

„счетоводство и контрол“, с което не отговаря 

на изискванията по р. II, т. 3 от Заповед № РД 

16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ Бургас и р. I. т. 3 

от обявлението за конкурса 

19. Зоя Стоянова Николова 

 

Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „право“, с което не 

отговаря на изискванията по р. II, т. 3 от 

Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ 

Бургас и р. I. т. 3 от обявлението за конкурса 

20. Ивалина Митева Георгиева 

 

Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „финанси“, с което не 

отговаря на изискванията по р. II, т. 3 от 

Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ 

Бургас и р. I. т. 3 от обявлението за конкурса 

21. Искра Руменова Йорданова 

 

Видно от представената диплома лицето е 

завършило специалност „право“, с което не 

отговаря на изискванията по р. II, т. 3 от 

Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на РДГ 

Бургас и р. I. т. 3 от обявлението за конкурса 


