РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Пазарджик

Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати
до участие в първи етап – решаване на тест
за длъжността държавен служител СТАРШИ ЕКСПЕРТ
в административно звено: дирекция “Контрол на околната среда“,
направление „Опазване на водите“ – 1 бр.
Конкурсната комисия определена със Заповед на директора на
РИОСВ-Пазарджик № РД-09-017/11.11.2020 г., реши:
I. Допускат се до участие в първи етап – решаване на тест
следните кандидати:
1. Гинка Ангелов Стоянова
2. Иван Георгиев Лулчев
Допуснатите кандидати следва да представят документ за
самоличност преди провеждането на теста.

!

II. Не се допускат до участие в първи етап – решаване на тест
следните кандидати:
1. Стайко Петров Нонов – не отговаря на изискването за специалност на
придобитото образование
2. Димитринка Йорданова Димчева – Славова – не отговаря на
изискването за специалност на придобитото образование
3. Биляна Василева Башкова - липсва документ, удостоверяващ
професионален опит 1 година и/или придобит V младши ранг
4. Стойчо Владиславов Стойчев - не отговаря на изискването за
специалност на придобитото образование

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: http://www.riewpz.hit.bg

Дата, място и час за провеждане на тест – на 08.12.2020 г. /вторник/ в
сградата на РИОСВ-Пазарджик, информационен кабинет, етаж 3, от 11:10
часа за всички участници
Резултатите от теста и списък с допуснатите до интервю кандидати ще
бъдат оповестени след 13:00 ч. на 08.12.2020 г. на информационното табло
и интернет-страницата на РИОСВ-Пазарджик.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на
08.12.2020 г. от 14:30 ч. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, етаж 3,
информационен кабинет.
Информационни източници, които могат да се ползват при
подготовка за конкурса:
Закон за водите
Закон за държавния служител
Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите
Наредба №2/08.06.2011 г. за издаване на разрешително за заустване на
отпадъчни води
5. Наредба Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води
6. Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчни води
7. Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на
производствени отпадъчни води в канализационните системи на
населените места,
1.
2.
3.
4.

Председател на конкурсната комисия:
инж. Сърма Атанасова – главен експерт в дирекция „Контрол на околната
среда“

