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През месец Март 2013 година се случи: 
 На 01 март 2013 година Сформирана комисия извърши подбор на 

кандидатите за експерти в Звено за услуги в домашна среда по проекта. Всички 

кандидати отговарят по документи и е проведено събеседване/интервю с всеки. 

Всички явили се на събеседване са подходящи да бъдат наети. Изготвен е списък 

с трите имена; адрес и получен брой точки на явилите се лица по възходящ ред. 

След приключване на своята работа, комисията обобщава своята работа в 

протокол. Комисията по подбор предложи на Кмета на Общината, с кандидатите  

събрали максимален брой точки да се сключат  трудови договори, на длъжности 

сътрудник социални дейности и технически сътрудник.  

 На 05 март 2013 година сформирана Комисия извърши подбор на 

кандидати за изпълнители на почасови социални услуги. От подадени 40 

заявления и придружаващи ги документи, на първи етап – по документи, 

отпаднаха 2-ма кандидати и до етап – бяха допуснати 38 кандидати. Всички 

явили се на събеседване са подходящи да бъдат наети за предоставяне на 

почасови социални услуги. Изготвен е протокол и списък с трите имена; адрес и 

получен брой точки на явилите се лица по възходящ ред. Броят на наетите лица 

ще бъде в зависимост от броят на потребителите, които ще отговарят на 

условията за ползване на почасови социални услуги. Максималният брой 

изпълнители, разписан и утвърден по проекта е 24 лица. 

На 19 март 2013 година сключени трудови договори с експерти за работа 

в Звено за услуги в домашна среда. В рамките на 12 месеца в звеното за услуги в 

домашна среда ще се предоставят консултации на потребителите на почасови 

социални услуги, посещения на домашните им адреси – ежемесечно и 

менторство и подкрепа на изпълнителите на почасови социални услуги. 

 В периода: 20 – 22 март 2013 година се проведе обучение на 24 от 

лицата, кандидати за изпълнители на почасови социални услуги . 

Новоназначените лица са запознати с правата и задълженията като изпълнители 

на почасови социални услуги, спецификата на предоставяне на социални услуги 

в общността, мерки при кризисни ситуации, свързани със здравето и 

безопасността на потребителя. За наети лица, вече изпълнявали социални услуги 

са проведени надграждащи обучения. 
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