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Проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни                                

услуги за социално включване”  
договор № BG05М9ОP001-2.002-0049-С001 

 
През месец  Октомври 2017 година: 

 
89 потребителя, живущи на територията на община Лясковец получават почасови 

социални услуги от 35 изпълнителя на трите вида почасови социални услуги (ЛА, СА и ДС), 
както следва: 
  

 гр. Лясковец – наети 16 изпълнителя на почасови социални услуги, в т. ч. 9 наети като 
„Лични асистенти”, 2 наети като „Социални асистенти” и 5 наети като „Домашни санитари”, 
които обгрижват 41 потребителя от града; 

с. Джулюница – наети 11 изпълнителя на почасови социални услуги, в т. ч. 3 наети, като 
„Домашни санитари”, 2 наети като „Социални асистенти”  и 6 наети като „Лични асистенти”, 
които обгрижват 27 потребителя; 

 с. Добри дял - 3 изпълнителя на почасови социални услуги, в т. ч. 2 наети като 
„Домашни санитари” и 1 нает като „Личен асистент”, които обгрижват 12 потребителя; 

    с. Драгижево - 3 изпълнителя наети, като „Лични асистенти”, които обгрижват 6 
потребителя; 

 с. Мерданя - 1 изпълнител на почасовата социална услуга „Социален асистент”, който 
обгрижва 2 потребителя; 

 с. Козаревец - 1 изпълнител на почасовата социална услуга „Социален асистент”, който 
обгрижва 1 потребител; 
 

Екипът за управление е предприел действия относно прекратяване на трудов договор на 
Личен асистент от гр. Лясковец, считано от 16.10.2017 г., поради това че наетия изпълнител е 
родител обгрижващ детето си с висока степен на увреждане – 100 % с ч.п. Причината за 
прекратяване на трудовото � правоотношение е полученото писмо от МТСП на 06.02.2017 г., в 
което се уведомява, че родители предоставящи услугата „Личен асистент“ на деца с 90 и над 90 
% увреждане, не могат да бъдат трудово наети, с цел липса на дублиране на услугите 
финансирани по Оперативни програми и от Националните бюджети. 

 
Във връзка с успешно приключилия подбор за свободната длъжност „Личен асистент“ за 

гр. Лясковец, считано от 19.10.2017 г., бе трудово наето лице, с 4 часова заетост. Потребителят, 
който обгрижва е близък в невъзможност за самообслужване, фигуриращ първи в списъка на 
„Чакащите“ за гр. Лясковец и получил максимален брой точки.  

Считано от 16.10.2017 г. е прекратено предоставяне на почасовата социална услуга 
„Домашен помощник”, причина - поради смърт на лицето.  От 16.10.2017 г. бе включен нов 
одобрен потребител фигуриращ в списъка на „Чакащите“ за почасовата социална услуга 
„Домашен помощник“. 

Считано от 16.10.2017 г. е прекратено предоставяне на почасовата социална услуга 
„Домашен помощник” от гр. Лясковец, причина – по взаимно съгласие.   

 
 

Представители на екипа за организация и управление на проекта и експертите от Звено за 
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почасово предоставяне на услуги за социално включване извършват ежемесечен мониторинг, с 
цел проверка качеството на предоставените почасови социални услуги по населени места. 
Периодично експерти от Звеното и екипа за управление на проекта провеждаха работни срещи с 
изпълнителите на почасови социални услуги с цел методична подкрепа за качествено 
предоставяне на услугите. 
 
 
 
 
31.10.2017 г. 
гр. Лясковец 


