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О Б Я В А 
 

Община Добричка, град Добрич ще назначи професионален експертен екип за работа с 
деца и техните семейства в Центъра за обществена подкрепа. 

Екипът ще бъде от 6-ма специалисти, които ще се назначат на трудови договори:  
1. Педагог – 2  
2. Психолог – 2  
3. Социален работник – 2   
 

 I. Кратко описание на длъжността: 
1. Педагог   
Работи по индивидуални социални програми за социална интеграция на децата. Проучва 

причините за отпадане от училище и възможностите за оказване на съдействие за завръщане и 
продължаване на образованието. Планира и осъществява интерактивни форми за работа с 
децата с цел тяхното ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, 
професионално ориентиране и развитие, социализация, придобиване на социални и 
граждански умения, превенция на насилието и на отклоненото поведение. Работи със 
семейството по отношение на мотивиране за продължаване на образованието. Участва в 
мобилна социална работа. 

2. Социален работник  
Организира подбора на потребителите - изготвя индивидуални оценки на потребностите, 

доклад предложение за сключване на договор. Разработва индивидуални планове за 
задоволяване на потребностите. Организира срещи със семействата на потребителите. 
Съдейства за организиране на дейността, свързана с работата в центъра. Изготвя текущите и 
заключителните оценки на потребителите. Участва в мобилна социална работа. 

3. Психолог   
Организира предварителния подбор на посетителите в Центъра за обществена подкрепа. 

Изготвя анкетни листи и оформя картотеки. Сформира групите на посещения съобразени след 
анализ на характерите на посетителите, техните конкретни искания, мнения, етнос, пол, 
религия и други. Следи и анализира влиянието на Центъра спрямо потребителите и техния 
статус. 

Работи по индивидуални социални програми за социална интеграция на потребителите, 
провежда психологичната рехабилитация- изследва психологичните процеси и структурата на 
личността, развива познавателните процеси, работи по възстановяване и по моделиране на 
поведението, провежда тестове, беседи, провежда индивидуална работа, коректурни проби, 
тренинги. Организира свободното време, отдиха и развлечението на потребителите. Провежда 
работа със семейството. Участва в мобилна социална работа. 
 
II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 
1. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето 
образование бакалавър или магистър 
2.Да притежават специалност от дипломата за висше образование, позволяваща им да 
изпълняват длъжността, за която кандидатстват 
3. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗНП  да не са осъдени на лишаване от 
свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да 
упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават 
живота или здравето на децата и учениците. 

 
III. Начин на провеждане на конкурса: 
Интервю 
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IV. Необходими документи за участие в конкурсa: 

1. Молба по образец 
2. Документ за придобит стаж (трудова книжка, служебна книжка и други) 
3. Копие от документа за завършено образование, специалност, следдипломни 

квалификации, курсове, обучения и тренинги (ако има такива); 
4. Автобиография  
5. Свидетелство за съдимост 
6. Документ за медицински преглед 
7. Декларация за ползване на лични данни (по образец) и документ за самоличност (за 

справка). 
 

V. Срок и място за подаване на документите: 
Документите се подават в община Добричка, град Добрич,  
адрес: ул.Независимост, № 20, стая  № 105.  
В срок до: 17.00 ч. на 25.10.2012 г. (четвъртък) 
лице за контакт: Нели Димитрова - гл.експерт „Човешки ресурси” 
тел.: 058 600 889 


