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Регионална инспекция по околната среда и водите-Пазарджик 
 

 

П Р О Т О К О Л  № 4 

 
за окончателните резултати от проведеното интервю с кандидатите за длъжността 

младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда”, направление „КПКЗ, 

екологична отговорност и доброволни ангажименти“ в Регионална инспекция по 

околната среда и водите-Пазарджик 

 

 

           Днес на 17.06.2020 г. комисията определена  Заповед  на директора на РИОСВ-

Пазарджик №  РД-09-15/19.05.2020 г. се събра със задача - провеждане на интервю-  

последен етап от  конкурс за избор на държавен служител. До втори етап на конкурса -  

интервю, бяха допуснати седем  кандидати, като всички се явиха в сградата на РИОСВ 

Пазарджик в 14,30 ч.: 

 

1. Запринка Костадинова Фиткарова 

2. Иван Георгиев Лулчев 

3. Валя Петрова Божилова 

4. Цветелина Максимова Абаджиева 

5. Гинка Ангелова Стоянова 

6. Елена Евгениева Попова 

7. Цветана Илиева Дивитлиева 

 

        Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната 

характеристика, както и с информацията за длъжността, в която директорът на дирекция 

КОС е определил компетентностите, необходими за заемане на длъжността. 

       На всички кандидати се зададоха следните 8 въпроса: 

1. Какво знаете за РИОСВ? 

2. Защо решихте да кандидатствате за тази позиция? 

3. Ако срещнете трудности или проблем в работата си как бихте постъпили? 

4. В каква обстановка предпочитате да работите - ръководителят да Ви определя 

задачите и начина по който да ги изпълните или – той да Ви поставя задачите а вие 

да решавате как да ги извършите по начин, който Вие сам решите? 

5. Какви са целите, които изпълнява администрацията при налагане на 

административни наказания? 

6. Винаги ли изпълнявате това, което Ви наредят? 

7. Може ли да бъде наложено административно наказание на лице, което вече веднъж 

е наказано за същото нарушение?  

 8. Когато кандидатът се назначава за първи път на държавна служба в едногодишен 

срок, считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаването може ли 

да прекрати служебното правоотношение? 

 

         Въз основа на получените отговори, всеки член на комисията оцени качествата на 

кандидата с оценки от 1 до 5, както следва: 

       5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността; 

4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 

3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 

2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 

1 - не отговаря на изискванията за длъжността. 

        Всеки член на комисията попълни оценките за всеки кандитат  във „Формуляр за 

преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности“, като преди нанасянето на  
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оценките, всеки кандидат се подписа на формуляра. Попълнените формуляри са  

неразделна част от този протокол. 

         Индивидуалният резултат на всеки кандидат е получен като средноаритметична 

оценка от получените общи резултати от формулярите на всеки член на конкурсната 

комисия. Индивидуалният резултат се умножава с определеният коефициент 4. 

              Резултатите от интервюто са следните: 

 Име, презиме, фамилия Средно- 

аритметична  

оценка от  

интервюто 

Коефи 

-циент 

Крайна 

оценка от 

интервюто 

1 Запринка Костадинова 

Фиткарова 

27,25 4 109 

2 Иван Георгиев Лулчев 25,50 4 102 

3 Валя Петрова Божилова 26,50 4 106 

4 Цветелина Максимова 

Абаджиева 

37,25 4 149 

5 Гинка Ангелова Стоянова 35,50 4 142 

6 Елена Евгениева Попова 28,75 4 115 

7 Цветана Илиева Дивитлиева 31,75 4 127 

          

 

 

 Комисия:   
 

Председател:...................................... 

    /Панайот Далакчиев/ 

 

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

    / Гергана Чапразова /  

 

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

    /Евдокия Георгиева/ 

 

                                               3……………………… 

                                     /Таня Апостолова/ 

 

 

17.06.2020 г.  

гр. Пазарджик 


