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Проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни 

услуги за социално включване” 

договор BG05М9ОP001-2.002-0049-С001 

 

През месец Април 2016 година: 

 
87 потребителя, живущи на територията на община Лясковец получават почасови 

социални услуги от 31-ин изпълнители на почасови социални услуги, както следва: 

 гр. Лясковец – 15 изпълнителя на почасови социални услуги, предоставят 

почасови социални услуги на 44 потребителя: 

- 8 изпълнителя на длъжност: „Личен асистент”  предоставят услугата на 11 

потребителя;  

- 5 изпълнителя на длъжност: „Домашен санитар”  предоставят услугата на 29 

потребителя и  

- 2 изпълнителя на длъжност: „Социален асистент”  предоставят услугата на 4 

потребителя. 

 с. Джулюница - 7 изпълнителя на почасови социални услуги, предоставят 

социални услуги на 20 потребителя: 

- 4 изпълнителя на длъжност: „Личен асистент”  предоставят услугата на 5 

потребителя и  

- 3 изпълнителя на длъжност: „Домашен санитар”  предоставят услугата на 15 

потребителя.  

 с. Добри дял - 3 изпълнителя  на почасови социални услуги, предоставя социални 

услуги на 12 потребителя: 

- 1 изпълнител на длъжност: „Личен асистент”  предоставят услугата на 2 

потребителя и  

- 2  изпълнителя на длъжност: „Домашен санитар”  предоставят услугата на 10 

потребителя.  

 с. Драгижево - 4 изпълнителя  на почасови социални услуги, предоставят 

социални услуги на 7 потребителя: 

- 4 изпълнителя на длъжност: „Личен асистент”  предоставят услугата на 7 

потребителя. 

 с. Козаревец - 1 изпълнител  на почасови социални услуги, предоставя социални 

услуги на 2 потребителя: 

- 1 изпълнител на длъжност: „Социален асистент”  предоставя услугата на 2 

потребителя. 

 с. Мерданя - 1 изпълнител  на почасови социални услуги, предоставя социални  

услуги на 2 потребителя: 

- 1 изпълнител на длъжност: „Социален асистент”  предоставят услугата на 2 

потребителя. 
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 Считано от 18 април 2016 г. нает по трудови правоотношение „психолог” в Звено 

за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, на 

освободено работно място. 

 

 

В периода: 25 април – 27 април 2016г. се приемаха заявления и придружаващи 

документи за обявената длъжност: „Личен асистент” в с. Драгижево за освободено 

работно място. 

 

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.  
 

 

  
30.04.2016г. 

гр. Лясковец 


