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Договор BG051PО001-5.2.07-0115-С-0001 
Проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец - равноправни и независими” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз 

  

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се носи от Община Лясковец и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.” 
 
 

Актуална информация 
по проект „Хората в неравностойно положение на територията 

на Община Лясковец – равноправни и независими”  
 договор № BG 051PO001-5.2.07-0115-С-0001 

 
Във връзка с изпълнението на проект по договор № BG 051PO001-

5.2.07-0115-С-0001 - проект “Хората в неравностойно положение на 
територията на Община Лясковец - равноправни и независими”, на 21 
февруари 2011 година, Комисия, назначена със Заповед на кмета на 
община Лясковец, извърши подбор на кандидатите желаещи да изпълняват 
социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”.  

За периода на прием на документи от 14 февруари до 18 февруари са 
подадени заявления от 39 лица, живущи на територията на Община 
Лясковец.  

Допуснати до интервю 37 кандидата. Не явили на интервю 4 
кандидата. Успешно представили се на интервюто - 33 лица.  

От одобрените 33 кандидата със 28 от тях ще бъдат сключени 
трудови договори. Пет от одобрените кандидати, преминали успешно 
интервю, са без да посочени конкретни потребители и формират банка 
„Домашни помощници”. 

Четирима от тях са наети лица ще предоставят социалната услуга 
„Социален асистент”, а 24 от тях ще  да предоставят социалната услуга 
„Домашен помощник”. 

 С одобрените за изпълнители на социалните услуги „Социален 
асистент” и „Домашен помощник” е проведено въвеждащо и поддържащо  
обучение за периода: 25 - 27 Февруари 2011 година в гр. Лясковец, в 
изпълнение дейностите на  проект „Хората в неравностойно положение на 
територията на Община Лясковец - равноправни и независими” по договор 
№ BG 051PO001-5.2.07-0115-С-0001.  
 
 


