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№ М '). !  . ?■%•. 2015 г.

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 моя 
Заповед № 207/01.12.2015г., за определяне екип за изпълнение на проекта /ЕУП/,

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Определям състав на комисията за жалби и сигнали, както следва:

Председател: Сабрие Кадир -  Сътрудник на проекта.

Членове: 1.Йонка Симеонова -  Счетоводител на проекта.

2.Силвия Христова -  Сътрудник на проекта.

II. Комисията разглежда постъпилите жалби и сигнали в съответствие с утвърдена 
от ръководителя на проекта процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали, 
като отговаря писмено в определените за това срокове.Председателя на комисията води 
дневник за постъпилите жалби и сигнали, а при отцъствието му дневникът се води от 
друг член на комисията.

III. При всички случаи на постъпила жалба или сигнал за насилие и съществуващ 
риск за живота и здравето на дете - потребител на услугата „Личен асистент", 
Комисията незабавно уведомява Отдел „Закрила на детето”, при Дирекция „Социално 
подпомагане" по настоящ адрес на детето. При необходимост уведомява и други 
компетентни органи, като - Полиция, Прокуратура, Спешна медицинска помощ.

IV. Ползвателите на социалната услуга задължително се запознават по достъпен 
начин с реда за подаване на жалби и сигнали. Информация за състава на Комисията за 
жалби и сигнали по настоящия обект да се обяви на видно място в административната 
сграда на Район „Аспарухово", Община Варна, както и в определеното по проекта 
помещение.
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V. Всички длъжностни лица, упоменати в точка I от настоящата заповед да бъдат 
уведомени от Ръководителя на проекта за издаването и.

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

Копие от заповедта да се публикува на сайта на Район „Аспарухово", Община 
Варна и да се изпрати на служебната електронна поща на Секретаря на Община Варна.

Изготвил ‘Йван Василев-Ръководител проект/
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