Регионална инспекция по околната среда и водите-Пазарджик
П Р О Т О К О Л № 2 / 20.04.2022 г.
за резултатите от проведения тест с кандидатите за длъжността младши експерт в
дирекция „Контрол на околната среда”, направление „Комплексно предотвратяване и
контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“ в
Регионална инспекция по околната среда и водите-Пазарджик
Днес 20.04.2022 г. комисията назначена със Заповед на директора на РИОСВПазарджик № РД-09-5/16.03.2022 г. проведе тест, като част от конкурс за избор на държавен
служител. До участие в конкурса бяха допуснати следните кандидати:
1.
2.
3.
4.

Надя Иванова Тодорова
Марио Йорданов Стоименов
Петко Атанасов Запрянов
Стоилка Илиева Илиева

За решаване на тест в сградата на РИОСВ - Пазарджик в 10:00 ч. се явиха следните
кандидати:
1. Надя Иванова Тодорова
2. Марио Йорданов Стоименов
3. Стоилка Илиева Илиева
Преди започване на теста членът на комисията, Евдокия Георгиева разясни на
участниците в конкурса начина за решаване на теста, системата за определяне на
резултатите, минималния резултат при който кандидатът се счита за издържал теста, както
и начина за формиране на окончателния резултат от процедурата.
Конкурсната комисия е изготвила три варианта на тест, всеки от които съдържа 10
въпроса от затворен тип с един възможен верен отговор, като всеки верен отговор носи
по една точка. Грешен отговор носи 0 точки. Сбора от верните отговори се умножава по
коефициент 3.
За успешно издържали теста се считат кандидатите, отговорили вярно на минимум
6 въпроса или получили минимален брой точки 18 /точките, умножени по коефициент 3/.
Времето за решаване на теста е 60 минути.
След обявяването на началото на провеждане на конкурса на един от кандидатите
беше предоставена възможност да избере един от трите варианта на тест. Кандидатът Стоилка Илиева Илиева изтегли вариант № 3 на тест. Член на комисията отвори
останалите два плика , за да се убедят останалите кандидати , че в тях са вариант № 1 и
вариант № 2 на теста .
На всеки от кандидатите бяха предоставени два броя пликове- един - голям формат,
в който да постави решения тест и един - малък формат, в който да постави попълнен
формуляр с трите си имена, дата и подпис. Пликът малък формат се запечатва от
кандидата и се поставя в плика голям формат заедно с решения тест.
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Отварянето на пликовете малък формат стана след като бяха оценени тестовете.
1. Резултатите от проведения тест са следните:
№

Име, презиме, фамилия

Брой
верни
отговори
Надя Иванова Тодорова
8
Марио Йорданов Стоименов
7
Стоилка Илиева Илиева
5

1
2.
3.

Брой
точки
8
7
5

коефициент Окончателен
резултат
от
теста
3
24
3
21
3
15

2. Допускат се до интервю следните кандидати:
Име, презиме, фамилия
Надя Иванова Тодорова
Марио Йорданов Стоименов

1
2.

Брой точки
24
21

3. Не се допускат до интервю следните кандидати:
-

Стоилка Илиева Илиева – поради недостигане на минималния брой точки

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 20.04.2022
г. от 15:00 ч. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, етаж 3, информационен кабинет.
Резултатите от проведеното интервю и окончателните резултати от конкурса
ще бъдат оповестени в 10 дневен срок на информационното табло и на интернет
страницата на РИОСВ Пазарджик.
Комисия:
Председател:......................................
/инж. Сърма Атанасова/
Членове:

1....................................
/ Гергана Чапразова /
2...................................
/Евдокия Георгиева/
3………………………
/Таня Апостолова/
4. ………………………
/Станислав Петров/

Дата: 20.04.2022 г.
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