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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 ноември 2015 година: 
От 17 септември 2015 година стартира проект „Независим живот в Община 

Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване” по договор BG05М9ОP001-

2.002-0049-С001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  

Във връзка с реализацията на проекта се проведоха 5 информационни срещи в 

клубовете на пенсионера в съставните населени места на Общината: с. Джулюница; с. 

Добри дял; с. Драгижево; с. Козаревец и с. Мерданя, на 12 и 13 ноември. 2015 година. В 

гр. Лясковец информационни срещи се проведоха в клуб на пенсионера, клуб на инвалида 

и офиса на проекта. 

В периода: 08 – 14 октомври 2015г. се подаваха комплект документи за експерти за 

работа в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна 

среда по проекта, за длъжности: социален работник, психолог, медицинска сестра и 

технически секретар. 

Подадени са 7 заявления от кандидати за експерти за работа в Звено за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда по проекта, за 

длъжности: социален работник, психолог, медицинска сестра и технически секретар. 

В периода: 03 – 13 ноември 2015г. се подаваха комплект документи за потребители 

на почасови социални услуги и за изпълнители на почасови социални услуги на 

длъжност: Социален асистент и Домашен санитар. 

Подадени са 77 заявления от кандидати да ползват почасови социални услуги и 24 

заявления от кандидати за изпълнители на почасови социални услуги за длъжност: 

Социален асистент  - 8 заявления и за Домашен санитар – 16 заявления. 

Извършен подбор от Комисия и назначени, считано от 17 ноември 2015г. експерти 

за работа в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна 

среда на длъжности: социален работник, психолог, медицинска сестра и технически 

секретар. 

Извършен подбор от Комисия и предложени за сключване на трудови договори за 

предоставяне на почасови социални услуги на 4 лица за длъжност „Социален асистент” с 

трудова заетост – 4 часа и на 10 лица за длъжност „Домашен санитар” с трудова заетост – 

8 часа. 

Извършени оценка на индивидуалните потребности на 73 кандидатите, подали 

заявления да ползват почасови социални услуги. Изготвени списъци в низходящ ред 

според крайната оценка на потребностите им от почасови социални услуги, по населени 

места, както следва: гр. Лясковец за 38 лица; с. Джулюница за 18 лица, с. Добри дял  за  

10 лица, с. Козаревец  за 4 лица и с. Мерданя  за 3 лица. 
 

 

30 ноември 2015г. 

гр. Лясковец 


