
                                     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 Декември2016 година: 
 

89 потребителя, живущи на територията на община Лясковец получават почасови 
социални услуги от 33-а изпълнителя на трите вида почасови социални услуги (ЛА, СА и ДС), 
както следва:  

гр. Лясковец – 15 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 01.12.2016 г. е прекратен трудово правоотношение на напуснал „Личен 

асистент” от с. Драгижево.  
 
На 05.12.2016 г. на сайта на Община Лясковец е публикувана обява за прием на 

документи за свободната длъжност „Личен асистент“ за с. Драгижево. В обявения срок (05.12. – 
07.12.2016 г.) няма депозирано заявление от потенциален кандидат за почасовата услуга. В тази 
връзка процедурата за наемане на изпълнител от това населено място е прекратена. 
 

Прекратено предоставяне на почасовата социална услуга „Социален асистент” на 
потребител от с. Козаревец, по взаимно съгласие, считано от 14.12.2016 г.  И в тази връзка 
наетият изпълнител за услугата СА от същото населено място, бе депозирал заявление за 
напускане, считано от 15.12.2016 г., с което трудовото му правоотношение бе прекратено. 

 
Прекратено предоставяне на почасовата социална услуга „Домашен санитар” на 

потребител от с. Джулюница, поради смърт на лицето, считано от 19.12.2016 г. 
  
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. 

 
 
31.12.2016 г. 
гр. Лясковец 


