ПРОТОКОЛ № 3
за допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността : «Главен експерт” в
дирекция “Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията” (Д РИКРТ) в
Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ)
Днес, 24.08.2015 г. в гр. София, в административната сграда на ИАТ, се проведе
заседание на комисия, назначена със заповед № РД-02-33/14.07.2015 г. на Изпълнителния
директор на ИАТ за провеждане на конкурс за длъжността “Главен експерт” в Д РИКРТ.
На заседанието присъстваха следните членове на комисията, както следва:
Председател: Мария Христова Гичева-Владимирова – директор на Д РИКРТ

1.
2.
3.

Членове:
Красимира Любенова Джерахова – главен експерт ЧР
Катя Кирилова Ковачева – IT специалист
Младен Исаев Колев – юрист
На теста се явиха 3 (три) кандидати:

Бойко Карамфилов Веселинов
Таня Стайкова Йорданова
Мая Ангелова Серафимова
Мая Ангелова Серафимова се яви с 15 (петнадесет) минути закъснение от обявения начален
час на конкурса – 10.00 часа.
Не се явиха:
Бойко Петков Георгиев-Черковалиев
Анелия Симеонова Стоилова
Юрист Младен Колев представи на кандидатите членовете на Комисията и разясни
условията, при които ще се проведе теста и тежестта на отделните въпроси.
Г-жа Таня Йорданова, изтегли вариант № 2 на теста. В присъствието на Комисията и
кандидатите се отвориха другите два плика, съдържащи Тест – Вариант 1, Тест – Вариант 3
Попълването на теста от кандидата започна в 10.10 ч. и приключи в 10.47 часа.
След проведеният тест на кандидатите за заемане на 1 /една/ щатна бройка за
длъжността “Главен експерт” в Д РИКРТ, конкурсната комисия определи общия резултат на
кандидатите е както следва:

1

№ по
ред

Име, презиме, фамилия

Общ брой
точки от
теста

Коефициент

Окончателен
резултат от
тест

1

Бойко Карамфилов Веселинов

17

3

51

2

Таня Стайкова Йорданова

15

3

45

3

Мая Ангелова Серафимова

18

3

54

Въз основа на резултата, посочен в таблицата и в съответствие с одобрената система
за определяне на резултатите съгласно Протокол № 2 от 24.08.2015 г. на Комисията, не се
допускат до интервю за длъжността “Главен експерт” в Д РИКРТ, следните кандидати,
получили по-малко от 60 (шестдесет) точки :
Бойко Карамфилов Веселинов – 51 точки
Таня Стайкова Йорданова – 45 точки
Мая Ангелова Серафимова – 54 точки
Съгласно чл. 27 (1) от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители и съгласно резултатите от положения от кандидатите тест за длъжността,
отразени в настоящия протокол и съобразявайки се с изискванията за провеждане на
конкурса, Комисията:
РЕШИ:
Не обявява класиране на кандидатите за длъжността „Главен експерт“ в дирекция
„Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията“ в Изпълнителна агенция
по трансплантация.
КОМИСИЯ:
Председател:
Д-р Мария Гичева – директор на Д РИКРТ

...........П............

Членове:
Красимира Джерахова – главен експерт ЧР

...........П.............

Катя Ковачева – IT специалист

.............П.............

Младен Колев – юрист

………П……..
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