ОДОБРЯВАМ:
……………П……………

ПРОТОКОЛ
от заседание на комисията, назначена със
Заповед № РД-02-30/05.06.2018 г.
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, 19.06.2018 г., при спазване на изискванията на чл. 81а, ал. 3 от Закона за
държавния служител, конкурсната комисия в състав:
Председател:
Кирил Кирилов– директор на дирекция „Финансово-стопанска и
административна дейност“ /ФСАД/;
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
Задачата на Комисията е да проведе интервю с допуснатите кандидати, като
извърши преценка на професионалните и деловите им качества, както и оценяване по
критериите, определени в т. 4 от заповед № РД-02-30/05.06.2018 г. по чл. 81а от ЗДСл.
за длъжността „Главен секретар“ на ИАТ.
Явиха се допуснатите кандидати:
1. Веселин Василев;
2. Пенка Белева-Тасевa
3. Маргарита Николова-Динева
На 18.06.2018г. в 10.00 ч. започна интервюто с явилите се кандидати.
Всеки член на комисията оцени представянето на кандидатите на интервюто по
5-степенната скала съгласно критериите, определени в т. 4 на заповед № РД-0230/05.06.2018 г. и попълни оценъчна карта с оценка от 1 до 5 за всеки критерий, като 5 е
най-високата, а 1 е най-ниската. Индивидуалната оценка на кандидата от интервюто от
отделен член на комисията е определена като сбор от оценките по критериите, разделен
на броя на критериите. Резултатът от интервюто на всеки кандидат е
средноаритметична величина от оценките на членовете на комисията. При
изчисленията резултатът е закръглен до два знака след десетичната запетая. За успешно
издържали интервюто се считат кандидатите, получили резултат не по-малък от 4.00.

След провеждане на интервюто, комисията се събра и обобщи оценките, както
следва:
№

1.
2.
3.

Трите имена на кандидата

Средноаритметична оценка от
интервюто

Веселин Василев
Пенка Белева-Тасева
Маргарита Николова -Динева

3.68
4.82
4.00

Въз основа на проведеното интервю, след преценка на професионалните
качества на кандидатите, комисията извърши следното класиране:
На първо място – Пенка Белева-Тасева
МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
С оглед получените от интервюто резултати, г-жа Пенка Белева-Тасева е получила
оценка по-висока от 4.00. Същата показа много добри резултати по: стратегическа
компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, ориентация към
резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента
(вътрешен/външен).
На основание чл. 81а, ал. 4 от ЗДСл. комисията предлага да се сключи
споразумение между Изпълнителна агенция по трансплантация, Столичната регионална
здравна инспекция и г-жа Пенка Белева-Тасева за назначаване на длъжността „Главен
секретар“ на ИАТ, в съответствие с изискванията на чл. 81а от ЗДСл.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:
Председател
Кирил Кирилов………… …П…………
Членове
д-р Евелина Цветкова.........П....................
Ани Сайков ……………… …П………....
Красимира Джерахова.………П ………..
19.06.2018г.
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