
 

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ 
 

 

КЛАСИРАНЕ 

 

на кандидатите участвали в конкурс за длъжност „Младши експерт” - 5 /пет/ незаети щатни 

бройки в Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ на Български институт по 

метрология, както следва: 

 

1. Сектор "Eлектрични величини, разход и обем" /ЕВРО/, РО „София“, ГД МИУ - 1 /една/ 

незаета щатна бройка; 

2. Сектор "Хасково“, РО "Стара Загора“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка; 

3. Сектор "Сливен“, РО "Бургас“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка; 

4. Регионален отдел /РО/ "Плевен“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка; 

5. Регионален отдел /РО/ "Враца“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка. 

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс комисията класира от 

първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при 

провеждането на конкурса, както следва: 

 

ЗА Сектор "Eлектрични величини, разход и обем" /ЕВРО/, РО „София“, ГД МИУ - 1 /една/ 

незаета щатна бройка: 

 

Милен Ненов Бенев - с окончателен резултат – 36,35; 

Илиян Ангелов Ангелов - с окончателен резултат – 31,70. 

 

ЗА Сектор "Хасково“, РО "Стара Загора“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка: 

 

Георги Костадинов Топузов - с окончателен резултат – 35,25; 

Вили Димитров Чернев - с окончателен резултат – 32,10. 

 

 

ЗА Сектор "Сливен“, РО "Бургас“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка: 

 

Митко Илиев Ангелов - с окончателен резултат – 36,00; 

Динко Иванов Иванов - с окончателен резултат – 35,85. 

 

За Регионален отдел /РО/ "Плевен“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка: 

 

Гроздан Венциславов Арнаудов - с окончателен резултат – 39,00; 

Цветан Бориславов Тодоров - с окончателен резултат – 33,30; 

Радослав Константинов Димитров - с окончателен резултат – 29,10. 

 

За Регионален отдел /РО/ "Враца“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка: 

 

Николай Йорданов Петров - с окончателен резултат – 32,60. 

 

 

Председател на конкурсната комисия:  

                                                    Олга Русева 
 


