
                                     ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ            
                                                                       

 

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  Февруари 2017 година: 
 

89 потребителя, живущи на територията на община Лясковец получават почасови 
социални услуги от 31 изпълнителя на трите вида почасови социални услуги (ЛА, СА и ДС), 
както следва: 

  
гр. Лясковец – 13 изпълнителя на почасови социални услуги, предоставят почасови 
социални услуги на 43 потребителя;  
с. Джулюница - 11 изпълнителя на почасови социални услуги, предоставят социални 
услуги на 26 потребителя;  
с. Добри дял - 3 изпълнителя на почасови социални услуги, предоставя социални услуги 
на 12 потребителя;  
с. Драгижево - 3 изпълнителя на почасови социални услуги, предоставят социални 
услуги на 6 потребителя;   
с. Мерданя - 1 изпълнител на почасови социални услуги, предоставя социални услуги на 
2 потребителя; 
 
 
Считано от 13.02.2017 г. е нает нов изпълнител на почасови социални услуги по проекта, 

на длъжност „Домашен санитар” от гр. Лясковец, преминал успешно и двата етапа на подбор. 
Новоназначеният Домашен санитар обслужва потребителите на напусналия изпълнител през 
месец Януари. 

 
Във връзка с получено писмо от МТСП от 06.02.2017 г. относно предоставяне на услугата  

„Личен асистент“ на родители, грижещи се за болните си деца с 90 % и над 90 % увреждане и с 
цел недопускане на дублиране за получаване на месечни помощи от националния бюджет  и 
средства за работна заплата, като наети лични асистенти, бяха прекратени 2 трудови договора на 
майки грижещи се за болни деца с висока степен на увреждане, от същата дата бяха прекратени и 
договорите на двете деца.  

  
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. 

 
 
 
 
 
 
28.02.2017 г. 
гр. Лясковец 


