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СПИСЪК 

 

НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 
 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 
в административно звено: отдел „Контрол на медицинските дейности и здравна 

информация“, дирекция „Медицински дейности” 

 
 

1. Ивета Георгиева Иванова, заявление вх. № ЧР – 01 – 105/13.10.2021г. - Представената 
диплома за завършено висше образование не отговаря на изискваната професионална 

област – здравеопазване и спорт; професионално направление – медицина, 

обществено здраве, здравни грижи;  професионална област - социални, стопански и 
правни науки, професионално направление – администрация и управление, 

социални дейности, съгласно обявлението на конкурса. 
2. Елисавета Росенова Янкова, заявление вх. № ЧР – 01 – 107/21.10.2021г. - Представената 

диплома за завършено висше образование не отговаря на изискваната професионална 

област – здравеопазване и спорт; професионално направление – медицина, 

обществено здраве, здравни грижи;  професионална област - социални, стопански и 

правни науки, професионално направление – администрация и управление, 
социални дейности, съгласно обявлението на конкурса. 

3. Десислава Гьонева Ленова, заявление вх. № ЧР – 01 – 108/21.10.2021г. - Представената 

диплома за завършено висше образование не отговаря на изискваната професионална 
област – здравеопазване и спорт; професионално направление – медицина, 

обществено здраве, здравни грижи;  професионална област - социални, стопански и 
правни науки, професионално направление – администрация и управление, 

социални дейности, съгласно обявлението на конкурса. 

4. Явор Ламбрев Кузев, заявление вх. № ЧР – 01 – 109/22.10.2021г. - Представената 
диплома за завършено висше образование не отговаря на изискваната професионална 

област – здравеопазване и спорт; професионално направление – медицина, 

обществено здраве, здравни грижи;  професионална област - социални, стопански и 

правни науки, професионално направление – администрация и управление, 

социални дейности, съгласно обявлението на конкурса. 
5. Росица Христова Овчарова, заявление вх. № ЧР – 01 – 113/25.10.2021г. - Представената 

диплома за завършено висше образование не отговаря на изискваната професионална 
област – здравеопазване и спорт; професионално направление – медицина, 

обществено здраве, здравни грижи;  професионална област - социални, стопански и 

правни науки, професионално направление – администрация и управление, 
социални дейности, съгласно обявлението на конкурса. 
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6. Силвия Тилева Христова, заявление вх. № ЧР – 01 – 114/25.10.2021г. - Представената 

диплома за завършено висше образование не отговаря на изискваната професионална 
област – здравеопазване и спорт; професионално направление – медицина, 

обществено здраве, здравни грижи;  професионална област - социални, стопански и 

правни науки, професионално направление – администрация и управление, 
социални дейности, съгласно обявлението на конкурса. 

 
 

 

 
 

              Председател на конкурсната комисия:……/П/………. 
                / д-р Десислава Георгиева - Червенска / 
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