
ПРОТОКОЛ № 5  

за промяна на обявената в протокол № 1, №2 и №3 от 09.02.2022 г. дата и час за 

провеждане на тест и интервю с допуснатите кандидати 

              Днес, 16.02.2022 г.  се проведе неприсъствено заседание на комисията назначена 

със  Заповед № РД-09-2/26.01.2022 г.  на директора на РИОСВ – Пазарджик. Заседанието 

се проведе неприсъствено, поради заболяване от Covid - 19 на двама от членовете на 

конкурсната комисия – Гергана Чапразова и Таня Апостолова.  

       Поради липса на  друг служител с юридическо образование, който да замени 

Гергана Чапразова – главен юрисконсулт в комисията, се взе решение за промяна на 

датата на провеждане на тест и интерво за обявените конкурсни длъжности, както 

следва: 

  

1. За назначаване на държавен служител главен експерт в дирекция “Контрол на 

околната среда“, направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите"  

 

- Тестът ще се проведе на 07.03.2022 г. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, 

информационен кабинет, етаж 3, от 09:30 часа за  всички участници. Интервюто с 

успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 07.03.2022 г. от 14:00 ч. в 

сградата на РИОСВ-Пазарджик, етаж 3, информационен кабинет. 

 

2. За назначаване на държавен служител главен експерт в дирекция “Контрол на 

околната среда“, направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни 

физични фактори "  

 

- Тестът ще се проведе на 07.03.2022 г. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, 

информационен кабинет, етаж 3, от 11:00 часа за  всички участници. Интервюто с 

успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 07.03.2022 г. от 14:00 ч. в 

сградата на РИОСВ-Пазарджик, етаж 3, информационен кабинет. 

 

 

3. За назначаване на държавен служител младши експерт в дирекция “Контрол на 

околната среда“, направление "Комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти"  

                                                            

- Тестът ще се проведе на 07.03.2022 г. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, 

информационен кабинет, етаж 3, от 09:30 часа за  всички участници. Интервюто с 

успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 07.03.2022 г. от 14:00 ч. в 

сградата на РИОСВ-Пазарджик, етаж 3, информационен кабинет. 

 

 


