
СПИСЪК 

 
за допуснатите и недопуснатите кандидати 

 
за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Административно правно, финансово и стопанско 

обслужване“ в РЗИ - Смолян, по обявен конкурс съгласно Заповед № РД – 15-08 -3 / 03.09.2020 
г. на Директора РЗИ- Смолян                               
 
     Комисия, назначена със Заповед № РД – 02-30/14.09.2020 г. на Директора на РЗИ-Смолян, 
както следва: 
 

Председател: Емилия Кафеджиева - Делчева – главен секретар на РЗИ-Смолян; 

Членове:  
1. инж. Росица Димитрова – директор на дирекция АПФСО 
2. Марийка Мусорлиева – гл. счетоводител Д АПФСО 
3. Елена Даскалова-Радева – юрист 

4. Милка Тодорова -  главен експерт „ЧР, секретар“ Д АПФСО 
 

обявява списък на: 
І.  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ както следва: 

            1. Анелия Светославова Чучуранова  

2. Весела Боянова Фисинска 

3. Бисер Веселинов Кръпчев 

4. Станислав Иванов Павлов 

5. Радка Стефанова Каева  

 

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИТАТИ: 

1. Мария Атанасова Караиванова -  Няма необходимия стаж за длъжността 2 г. и/ или 
придобит ранг ІV мл.  

2. Бисер Здравков Русев - Образователно -  квалификационната степен  не отговаря на 

изискванията за длъжността, професионално направление Икономика или Право, 
специалност Счетоводство и контрол, Финанси или Право  

3. Чавдар Свиленов Янев – Образователно -  квалификационната степен  не отговаря на 

изискванията за длъжността, професионално направление Икономика или Право, 
специалност Счетоводство и контрол, Финанси или Право 

4.  Николина Тодорова Тачевска   Няма необходимия стаж за длъжността 2 г. и/ или 

придобит ранг ІV мл.  и не притежава изискуемата образователно -  квалификационната 
степен  за длъжността, професионално направление Икономика или Право, специалност 
Счетоводство и контрол, Финанси или Право 

5. Десислава Радоева Кьорова - Няма необходимия стаж за длъжността 2 г. и/ или 

придобит ранг ІV мл. 

6. Величка Илиева Данчева - Няма необходимия стаж за длъжността 2 г. и/ или придобит 
ранг ІV мл.  и не притежава изискуемата образователно -  квалификационната степен  

за длъжността, професионално направление Икономика или Право, специалност 
Счетоводство и контрол, Финанси или Право. 

 
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 05.10.2020 год., /понеделник/, от 10:00 

часа в сградата на РЗИ-Смолян за решаване на тест. До участие в интервю се допускат 
кандидатите, чиято оценка от теста е не по - малка от “4”. 
 

Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

1.(п)   

2. (п) 

3. (п) 

4.(п) 

5.(п) 

 


