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Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата 
отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като 

официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика 

 

Проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни 

услуги за социално включване” 

договор BG05М9ОP001-2.002-0049-С001 

 

През месец Март 2016 година: 
През месеца се предоставят почасови социални услуги  на 62 потребителя, от 14-

ет изпълнители на почасови социални услуги, 10–ет на длъжност „Домашен санитар” и 

4-ри на длъжност „Социален асистент”. 

Прекратено ползване на почасови социални услуги от 1 потребител от с. Мерданя, 

поради смърт на лицето и е включен нов одобрен кандидат-потребител от с. Мерданя. 

 В периода: 01 – 11 март 2016г. подадени 30 заявления и придружаващи документи 

от кандидати за изпълнители на социалната услуга: „Личен асистент” . 

Извършен подбор от Комисия и предложени за сключване на трудови договори за 

предоставяне на почасова социална услуга на 17 лица за длъжност „Личен асистент”. 

В периода: 01 – 11 март 2016г. подадени 43 заявления и придружаващи документи 

от кандидати за потребители на социалната услуга: „Личен асистент” . 

Извършени оценка на индивидуалните потребности на кандидатите, подали 

заявления да ползват почасовата социална услуга „Личен асистент”. Изготвени списъци в 

низходящ ред според крайната оценка на потребностите им от почасови социални услуги, 

по населени места. Социалната услуга ще получават 25 лица.  

На 25 март 2016 година проведено обучение на 17 от лицата, кандидати за 

изпълнители на почасова социална услуга на длъжност: „Личен асистент”.  

 Считано от 01 април 2016 година ще предоставя почасовата социална услуга 

„Личен асистент” на  25 потребители от 17 изпълнители, по населени места, както 

следва:  

 гр. Лясковец - 8 изпълнителя  ще предоставят услугата на 11 потребителя;  

 с. Джулюница - 4 изпълнителя ще предоставят социалната услуга на 5 потребителя; 

 с. Добри дял - 1 изпълнител ще предоставя социалната услуга на 2 потребителя;  

 с. Драгижево - 4 изпълнителя ще предоставят услугата на 7 потребителя. 

 

В периода: 28 март – 01 април 2016г. ще се приемат заявления и придружаващи 

документи за обявената длъжност: „психолог” в Звено за почасово предоставяне на 

услуги за социално включване в домашна среда. 

 

Представители на екипа за организация и управление на проекта и експертите от 

Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване извършват ежемесечен 

мониторинг относно предоставянето на почасови социални услуги по населени места и 

работни срещи с изпълнители на почасови социални, по населени места.  
 

 

  
31.03.2016г. 

гр. Лясковец 


