ПРОТОКОЛ
от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-02-30/05.06.2018 година на
Изпълнителния директор за провеждане на подбор по реда на чл.81а, ал.3 от Закона
за държавния служител/ЗДСл/ за заемане на длъжността „Главен секретар“ на
Изпълнителна агенция по трансплантация /ИАТ/
Днес, 15.06.2018 г., при спазване на изискванията на чл. 81а, ал. 3 от Закона за
държавния служител, конкурсната комисия в състав:
Председател:
Кирил Кирилов– директор
административна дейност“ /ФСАД/;

на

дирекция

„Финансово-стопанска

и

Членове:
1. Д-р Евелина Цветкова – директор на дирекция „Регистри, информация,
контрол и развитие на трансплантацията“ /РИКРТ/;
2. Ани Сайков – главен юрисконсулт;
3. Красимира Джерахова – главен експерт ЧР
проведе заседание за допускане на кандидатите подали заявления за участие в
процедурата по мобилност по реда на 81а, ал.3 от ЗДСл за длъжността „Главен
секретар“ на ИАТ.
I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите,
съгласно определените от ИАТ изиквания, качени на Информационния портал
за мобилност в държавната администрация
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
– заявление до Изпълнителния директор на ИАТ за заемане на свободна позиция
по условията на чл.81а от ЗДСл – свободен текст;
– документ, видно от който кандидатът работи по служебно правоотношение в
държавната администрация и едногодишния срок на изпитване по чл.12 от
Закона за държавния служител е изтекъл;
– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“, допълнителни квалификации и правоспособност. Документите,
издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за
държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
– копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на
професионалния опит или придобит ранг като държавен служител;
– копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема
длъжност по чл. 15 от ЗДСл;
– автобиография;
– копия от други документи по преценка на кандидата.

2. Минимални изисквания за заемането на длъжността съгласно Класификатора
на длъжностите в администрацията /КДА/ и обявата:
- Минимална образователна степен: магистър;
- Минимален ранг: V старши;
- Минимален професионален опит: 7 години (ръководен опит);

Име, презиме и фамилия
на кандидата

Представени ли са
всички документи,
които се изискват
според обявата

Удостоверяват ли
представените документи
съответствие на кандидата
с обявените минимални и
специфични изисквания
за длъжността

Основание за недопускане

1. Липсва минималният изискуем
професионален опит от 7 години,
необходим за заемането на длъжността
Главен секретар на ИАТ.

Даниела Чирийска

Да

Не

2.
От
представените
документи,
удостоверяващи продължителността на
придобития от кандидата професионален
опит е видно, че същият не е извършвал
дейност и няма доказан опит в дейности
в област или области, които са свързани
с изпълняване на основни функции,
определени
в
длъжностната
характеристика за длъжността, за която
кандидатства, съгласно разписаното в
разпоредбата на чл.2, ал.2 от Наредбата
за прилагане на класификатора на
длъжностите в администрацията.
3. Кандидатът има присъден Ранг – II
младши, съгласно КДА, който не
отговаря на минималния ранг за заемане
на длъжността.

Да

Веселин Василев

Да

Пенка Белева-Тасева

Да

Да

Няма

Да

Да

Няма

Маргарита НиколоваДинева

II. След извършената преценка, комисията реши:
а) Допуска до интервю следните кандидати:
1. Веселин Василев;
2. Пенка Белева-Тасева

2

Няма

3. Маргарита Николова-Динева
б) Не допуснати до интервю кандидати:
1. Даниела Чирийска
На интервюто кандидатите ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката
на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За
кандидатите, оценени с оценка не по-ниска от „4”, се подготвя мотивирано
предложение до органа по назначаването с предложение за назначаване на един от
тях.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 18 юни 2018 г. както
следва:
1. Веселин Василев – от 10.00 часа;
2. Пенка Белева-Тасева - от 11.00 часа;
3. Маргарита Николова-Динева - от 12.00 часа.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:
Председател
Кирил Кирилов…………П……………
Членове
д-р Евелина Цветкова...........П..................
Ани Сайков ………………П…………....
Красимира Джерахова.………П………..
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