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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на околната среда и водите 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик 

 

ПРОТОКОЛ № 2/15.06.2020 г. 

                   Днес, 15.06.2020 г., във връзка с чл. 34, ал.3 от Наредбата за провеждане на 

конкурсите при мобилност на държавни служители, се проведе заседание на членовете 

на конкурсната  комисия назначена със  Заповед № РД-09-15/19.05.2020 г.  на 

Директора на РИОСВ – Пазарджик. Комисията обсъди варианти на тестове, системата 

за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите за 

заемане на длъжността младши експерт в дирекция “Контрол на околната среда“, 

направление „КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти“ се считат за 

успешно издържали теста и интервюто.  

                  Комисията взе следните решения: 

1. Приема три различни варианта на тест, всеки от които с по 15 

/петнадесет/ затворени въпроса ,  с по един възможен верен отговор. За всеки верен 

отговор се поставя 1 /една/ точка, за грешен – 0 /нула/ точки. До интервю ще бъдат 

допуснати кандидати, получили минимум 8 /осем/ точки на теста. Време за решаване 

на теста – 60 минути. 

 

2. Комисията формулира въпроси за интервюто, с които да установи 

степента на притежаваните лични качества и компетенции, необходими за 

изпълнение на длъжността. Въз основа на дадените отговори, всеки член от 

комисията прави собствена преценка на качествата на кандидата, като го оценява по 

5-степенна скала и попълва утвърдения от Наредбата за провеждане на конкурсите 

при мобилност на държавни служители формуляр. Индивидуалният резултат на 

всеки кандидат се получава като средноаритметична оценка от получените общи 

резултати от формулярите на всеки член на конкурсната комисия.  

3. Крайната оценка за окончателното класиране на кандидатите ще се 

формира по следния начин: 

Индивидуалната оценка на кандидата от теста, умножена с коефициент 3   

+ индивидуалната оценка на кандидата от интервюто умножена с 

коефициент   4      

   

Комисия:   
Председател:...................................... 

    /Панайот Далакчиев/ 

 

  Членове:  1.................................... 

    / Гергана Чапразова /  

 

2................................... 

    /Евдокия Георгиева/ 

 

                                               3……………………… 

                                     /Таня Апостолова/ 

Дата: 15.06.2020 г. 


