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Наименование на администрацията: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
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Цели за 2018 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

1. Провеждане
на ефективен
контрол и
своевременно
извършване на
инспекции
на
лечебни заведения
(ЛЗ)
извършващи
дейности
по
трансплантация
и
асистирана
репродукция.

Предотвратява
не
на нарушения
на
нормативните
актове,
уреждащи
дейностите по
трансплантаци
я и асистирана
репродукция.
Подобряване
на
здравеопазване
то в областта
на
трансплантаци
ите
и

4

5

6

7
Индикатор за изпълнение

Концепция
за
по-добро
здравеопазване
Национална
здравна
стратегия 2020
Стратегия
за
развитие
на
държавната
администрация
2014 - 2020 г.

Дейности

Извършване
на
планови инспекции
на ЛЗ съгласно
утвърден график за
2018г.
Извършване
на
предварителни
инспекции
във
връзка с издаване на
удостоверения
на
ЛЗ
за
осъществяване на
дейности
по
трансплантация
и
асистирана
репродукция.
Извършване
на
инспекции
по

Срок
/месец през 2018г./

Очакван резултат

Януари –
декември 2018

Осигуряване
на
качествени медицински
услуги в областта на
трансплантациите
и
асистираната
репродукция.
Ефективен контрол,
предприемане
на
действия по
компетентност
при установени
нарушения и
своевременно
уведомяване
на
компетентните органи.

Индикатор за
текущо състояние

Индикатор за
целево
състояние

Планирани 56
инспекции на ЛЗ
извършващи
дейности по
трансплантация и
асистирана
репродукция.

Извършени 56
инспекции на ЛЗ
извършващи
дейности по
трансплантация
и асистирана
репродукция.
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асистираната
репродукция.

сигнали и жалби.
Извършване
на
инспекции
при
регистриране
на
странични
нежелани реакции и
странични
инциденти.
Изпращане на
информация за
установените
нарушения
и
вреди на
съответните
органи за
предприемане на
действия по
компетентност.

Бързо
ефективено и
качествено
административ
но обслужване.

2. Оптимизиране на
дейностите по
електронния
документооборот.

3.1 Разширяване на
обхвата на различни
видове медии –
електронни,

Подобряване
на
обслужването
и намаляване
на
административ
ната тежест за
граждани и
бизнес: Бързо
ефективено и
качествено
административ
но обслужване.

Утвърждаване
на темата за
донорството и

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020 г.

Усъвършенстване
на приложните
информационни
системи на ИАТ

Базисен модел
на комплексно
административн
о обслужване.
Стратегия за
електронно
управление на
РБ 2014-2020г.

Осъществявяне на
автоматизирано
въвеждане,
извеждане,
получаване и
изпращане на
документи от
информационната
система.

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация

Участие
в
предавания,
интервюта
и
репортажи на теми

Март 2018г.
Декември 2018г.

.

януари - декември
2018

Подобрен и улеснен
процес по обмен на
документи и
повишаване на
ефиктивността на
агенцията.
Единен потребителски
интерфейс и общо
информационно
пространство.
Повишишаване на
надежността на
административните
процеси и информация
в ИАТ в съответствие с
изискванията за
оперативна
съвместимост и
сигурност.
Подобряване на
комуникационните
възможности между
медицинските

Липса на
възможност за
автоматично
регистриране и
изпращане на
документи по
електронен път с
държавните
институции.

Недостатъчна
информираност
сред

Преминаване
към безхартиен
обмен на
документи
между ИАТ и
държавните
институции.

Участие в 3 тв и
3 радио
предавания,
излъчване на 3
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печатни и социални
мрежи - за
повишаване
обществената
информираност по
теми за донорство и
трансплантации,
чрез тв предавания
и репортажи в тях.
3.2. Повишавене на
информираността
на ученици от
средните училища
за същността на
донорството и
трансплантациите.
3.3. Повишавене на
информираността
на студенти за
същността на
донорството и
трансплантациите.
3.4. Разширяване
обхвата на работата
с пациентските
организации чрез
провеждане на
съвместни
мероприятия,
срещи, дискусии, на
теми, свързани с
донорство и
трансплантация.

трансплантаци
ята в медиите и
обществото.

2014 - 2020 г.
Концепция за
по-добро
здравеопазване
Национална
здравна
стратегия 2020

свързани
с
доноството
и
трансплантациите.
Организиране
на
срещи и семинари с
ученици и студенти
в страната.

Организиране
провеждане
Седмица
донорството

специалисти, медиите и
обществото.

април – декември
2018

и
на
на

октомври 2018

Повишаване на
информираността на
младите хора ( ученици
и студенти ) за
рисковете и
профилактиката на
заболяванията, водещи
до нужда от
трансплантация и
същността на
донорството и
трансплантацията.
Повишаване на
информираността на
обществото за
същността на
донорството и
трансплантацията и
ангажиране на
медицинските
специалисти за
предоставяне на
качествена и достъпна
информация на
медиите.

обществеността за
рисковете и
профилактиката на
заболяванията,
водещи до нужда от
трансплантация и
същността на
донорството и
трансплантацията.

репортажа,
дадени 2
интервюта на
теми свързани с
донроство и
трансплантация.
Семинари и
презентации с
ученици и
студенти – 5 бр.
Периодични
срещи с НПО и
съвместни
мероприятия – 5
бр.

Седмица на
донорството – 1
бр.
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4.1.Повишаване на
квалификацията на
специалистите,
участващи в
комисиите за
установяване на
мозъчна смърт,
координаторите по
донорство и
асистирана
репродукция в
лечебните
заведения.
4.2. Повишаване на
експертния
потенциал на
служители на ИАТ.
4.3 Подобряване на
ефективността,
ефикасността и
качеството на
работа при
изпълнение на
задълженията на
служителите на
ИАТ

Повишаване на
квалификацият
а на всички
специалисти
ангажирани в
дейностите по
трансплантаци
я на органи ,
тъкани и
клетки.

5. Усъвършенст
ване на
системата за
финансово
управление и
контрол на ИАТ

Постигане на
адекватна и
ефективна
системата за
финансово
управление и
контрол в
съответствие с
измененията в
нормативната
уредба

6 Финансова
дисциплина и
стриктно водене и

Създаване на
условия за
ефективно и

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020 г.

Повишаване на
квалификацият
аи
административ
ния капацитет
на служителите
от ИАТ

Участие в
международни
срещи, събития и
обучения

Участие в обучения
провеждани от ИПА

януари - декември
2018

февруаридекември 2018г.

Повишаване на
експертния опит и
знания по всички
основни аспекти на
донорството и
трансплантацията .
Подобряване на
сътрудничеството
между всички групи
специалисти с цел
оптимизиране на
идентификацията на
потенциални донори в
процеса на
донорството.
Повишен
административен
капацитет на
служителите на ИАТ.

Закон за
финансово
управление и
контрол в
публичния
сектор;
Закона за
държавния
бюджет на РБ за
2018г.; Закон за
обществените
поръчки, Закон
за
счетоводството
Закон за
счетоводството
Закона за

Необходимост от
повишаване на
квалификацията и
знанията в областта
на
трансплантацията,
асистираната
репродукция,
управлението и
личната
ефективност,
правоприлагането,
работата в
европейски и
международни
мрежи,
компютърните
умения.

4 бр. участия в
международни
обучения за
служители на
ИАТ и
специалисти от
лечебни
заведения.

Проведени 8 бр.
специализирани
обучения от
Института по
публична
администрация
за служителите
на ИАТ.

Повишаване на
административн
ия капацитет в
областта на
публичните
финанси;
Осъществяване на
ефективен финансов
контрол, чрез
въвеждането на
допълнителни
контролни
процедури;

януари - декември
2018

Оптимизиран
е на
разходите;
Добро
финансово
управление,
прозрачност
и ясна
отчетност. Подобрен
финансов контрол.

Необходимост от
актуализация на
вътрешно
нормативните
документи по
СФУК.

Актуализирани
вътрешно
нормативни
документи и
въведени
допълнителни
контролни
процедури по
СФУК.

Добро
финансово
управление,

януаридекември 2018г.

Добро
финансово
управление,

100 % касово
изпълнение на
бюджета спрямо

100 % касово
изпълнение на
бюджета спрямо
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отчетност на
счетоводните
процеси

7 Поддържане на
актуална публична
информация в
Портала за отворени
данни и в интернет
информационните
масиви и ресурси
поддържани от ИАТ

ефикасно
водене на
счетоводната и
отчетна
документация
по доброто
финансово
управление.
Подобряване
на достъпа до
информация.
Модернизация
на
администрация
та чрез
въвеждането и
прилагането на
информационн
ите
технологии,
електронизаци
я на
административ
ните
услуги и
изграждане
на електронна
област
съгласно
изискванията
на
Закона за
електронното
управление

държавния
бюджет на РБ за
2018г.

прозрачност и
ясна отчетност

Закон за достъп
до обществена
информация

Усъвършенстване
на приложните
информационни
системи на ИАТ.
Публикуване и
актуализиране на
обществено значима
информация в
отворен машинно
четим формат,
съгласно одобрения
от Министерски
съвет Списък с
набори от данни по
приоритетни
области.

февруари –
декември 2018г.

прозрачност
и ясна
отчетност.

утвърдения план
Редовна
отчетност.

утвърдения план
Редовна
отчетност.

Подобрен и улеснен
процес по
достъпването и
използването на
обществена
информация.

Осигурен достъп на
интернет
страницата до
бланки и формуляри
за предоставяните
административни
услуги, вътрешно
нормативни
документи и
информация за
дейности по
трансплантация.

Осигурена
достъпна и
актуална
информация на
интернет
страницата до
бланки и
формуляри за
предоставяните
административн
и услуги,
вътрешно
нормативни
документи и
информация за
дейности по
трансплантация.
Осигурена
достъпна и
актуална
информация в
Портала за
отворени данни
съгласно
одобрения от
Министерски
съвет Списък с
набори от данни
по приоритетни
области.
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