Списък
на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Главен експерт” в
дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията” в
Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ)
Съгласно Протокол № 1 от 30.01.2019 г. на Конкурсната комисия, определена със заповед
№ РД-02-21/30.01.2019 г. на Изпълнителния директор на ИАТ
1.

Допускат се до конкурс следните кандидати:



Маргарита Котева



Светлана Тодорова



Силвия Асенова



Мая Серафимова

2. Няма недопуснати кандидати.
Допуснатите кандидати следва да се явят на 19 февруари 2019

г. от

10.30 часа за

решаване на тест в сградата на Изпълнителна агенция по трансплантация, ул. „Братя
Миладинови” № 112, София 1202.
При успешно издържан тест, съгласно утвърдена методика на Комисията, кандидатите
следва да се явят на практически изпит на 19 февруари 2019 г. от 15.00 часа в ИАТ, ул.
„Братя Миладинови” № 112, София 1202.
При успешно издържан практически изпит, съгласно утвърдена методика на Комисията,
кандидатите следва да се явят на интервю на 19 февруари 2019 г. от 17.00 часа в ИАТ, ул.
„Братя Миладинови” № 112, София 1202
Основни нормативни актове, които могат да се ползват при подготовката за решаване на
теста, практическата задача и интервюто са:
-

Закон за здравето;

-

Закон за трансплантацията на органи, тъкани и клетки;

-

Закон за лечебните заведения;

-

Закон за държавния служител;

-

Закон за администрацията;

-

Административнопроцесуалeн кодекс;

-

Закон за административните нарушения и наказания;
И подзаконовите нормативни актове свързани с гореописаните закони.

-

Наредба за административното обслужване;

-

Наредба № 6 от 5 март 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за
трансплантация на органи, тъкани и клетки;

-

Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в
регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и
ползване на информацията;

-

Наредба № 4 за условията и реда за извършване на инспекции от ИАТ;

-

Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране,
докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните
инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките;

-

Наредба № 8 от 8 май 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи,
тъкани и клетки;

-

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по трансплантация.
По време на провеждане на конкурса кандидатите няма да могат да ползват

нормативни актове.
Председател на конкурсната комисия:……П……….
Д-р Евелина Цветкова

