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На основание чл. 46 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Договор 
BG05M90P001-2.002-0007-C001 по проект „Комплексни услуги за достоен и независим 
живот-Район „Аспарухово", Община Варна, сключен между Министерството на труда и 
социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни 
програми и проекти" и Район „Аспарухово", Община Варна, финансиран от Европейския 
социален фонд, чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г." 
по Процедура BG05M90P001-2.002 „Независим живот" и във връзка с определяне на 
екип за изпълнение на проекта,

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Определям състав на комисията за оценка и подбор на екип от специалисти, 
лични асистенти и нуждаещи се, както следва:

1. Иван Василев -  Ръководител на проекта
2. Йонка Симеонова - Счетоводител на проекта
3. Сабрие Кадир - Сътрудник
4. Силвия Христова - Сътрудник

II. След изтичане на срока за подаване на заявления на кандидатите за екип от 
специалисти по проекта, комисията да разгледа постъпилите заявления и извърши 
подбор на кандидатите, въз основа на представените документи по утвърдените от 
ръководителя на проекта критерии, разписани в процедура за подбор и да се състави 
Протокол отразяващ резултатите, който да ми бъде представен за утвърждаване в 
3-дневен срок от провеждане на заседанието на комисията.

III. След изтичане на срока за подаване на заявления на кандидатите за Личен 
асистент, комисията да разгледа постъпилите заявления и да извърши предварителен 
подбор, въз основа на представените документи по утвърдените от ръководителя на 
проекта критерии, разписани в процедура за подбор на лични асистенти.

След извършения подбор да се състави Протокол отразяващ резултатите от 
предварителния подбор, който да ми бъде предоставен за утвърждаване в 3-дневен срок 
от провеждане на заседанието на комисията.

IV. Комисията за оценка и подбор на Лични асистенти да проведе интервю с 
класиралите се кандидати за социалната услуга „Личен асистент", с оглед установяване 
на мотивацията им за работа и пригодността им за заемане на длъжността. След 
провеждане на интервюто да се състави обобщен протокол.
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V. След крайното класиране, комисията да определи лицата, които ще преминат 
обучение за придобиване на специфични умения за предоставяне на социални услуги в 
общността на лица в неравностойно положение и самотно живеещи възрастни.

VI. Всички длъжностни лица, упоменати в точка I от настоящата Заповед, да 
бъдат уведомени от Ръководителя на проекта.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Иван Василев - Ръководител 
на проекта.

Копие от заповедта да се публикува в сайта на Район „Аспарухово", Община
Варна.

Копие от настоящата заповедта да се връчи на членовете на комисията и на 
деловодството за сведение и изпълнение.
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