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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  Декември 2017 година: 

 
89 потребителя, живущи на територията на община Лясковец получават почасови 

социални услуги от 36 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 40 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 - 4 изпълнителя наети, като „Лични асистенти”, които обгрижват 7 
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; 

 
 На 04.12.2017 г. в БТА гр. Велико Търново бе проведена заключителната 
пресконференция на проекта. На организираното медийно събитие присъстваха представители на 
осем  медиите от област Велико Търново. Откриването на пресконференцията  бе от Д-р Ивелина 
Гецова - Кмет на Община Лясковец. Ръководителят на проекта Ваня Табакова представи 
подробна информация на участниците в събитието реализираните дейности на четвъртия 
социален проект, които реализира община Лясковец, свързан с предоставяне на почасови 
социални услуги в домашна среда, финансирани по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”. В краят на изложението ръководителят на проекта отчете, че в резултат от 
успешната реализация на дейности на проекта са постигнати предвидените цели, а заложените 
индикатори са преизпълнени. 

Считано от 01.12.2017 г. е прекратено предоставяне на почасовата социална услуга 
„Домашен помощник” на потребител от гр. Лясковец, причина – „по взаимно съгласие”.   

Представители на екипа за организация и управление на проекта и експертите от Звено за 
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. 

 
30.12.2017 г. 
гр. Лясковец 


