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О Б Я В Л Е Н И Е 

 
Община Смолян в качеството си на бенефициент по Проект BG05М9OP001-2.004 - 0044 - 
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян”, който се реализира в 
периода от 01.08.2016 до 31.10.2018, по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Приоритетна ос 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна 
програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 
 
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 
ЗА  ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ 

УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ГР. СМОЛЯН, КВ. КАПТАЖА 
 

за следните длъжности: 
 
Услуга „Ранна интервенция на уврежданията“ 

- Медиатор - 1 щ. бр. на пълен работен ден 
- Рехабилитатор - 1 щ. бр. на непълен работен ден 
- Психолог – 1 щ. бр. на непълен работен ден 

Услуга „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и 
подкрепа“ 

- Медиатор - 1 щ. бр. на пълен работен ден 
- Юрист - 1 щ. бр. на непълен работен ден 

 

МЕДИАТОР  – 2 щ.бр. 

Основна цел на длъжността: Основната цел на медиатора е да създава първичен и 
последващ контакт между бъдещи и настоящи потребители на Общностен център – Смолян 
и служителите предоставящи конкретните услуги. Работата на медиатора е насочена както 
към деца до седем годишна възраст, така и към техните родители. 
1.  Минимални изисквания  за заемане на длъжността: 

 Завършено средно образование; 

 Професионален опит – не се изисква; 
2. Вид договор:  Трудов договор – 8 часов работен ден  
3. Срок на договора: до 31.10.2018 г. 

 

РЕХАБИЛИТАТОР  – 1 щ.бр. 

Основна цел на длъжността - Оказва помощ на семействата на деца с двигателни 
нарушения или в риск от развитие на такива. Работата му е насочена към развиване на 
двигателни умения на децата с увреждания, посещаващи Общностен център - Смолян, 
повишаване на независимото им функциониране в ежедневието, профилактика на 
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вторичните нарушения. Рехабилитаторът дава препоръки за адаптиране на средата към 
специалните нужди на детето, както и помага при избора и осигуряването на помощни 
средства 

1.  Минимални изисквания  за заемане на длъжността: 
• Образование – завършена образователна степен професионален бакалавър, 
бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование с 
професионална квалификация „Рехабилитатор/кинезитерапевт”; 
• Професионален опит не по-малък от 1 година по специалността; 

2. Вид договор:  Трудов договор - 4 часов работен ден 
3. Срок на договора: до 31.10.2018 г. 

 

 

ПСИХОЛОГ – 1 щ.бр. 

Основна цел на длъжността: Основната цел на длъжностите е осигуряването на 
специализирана психологическа подкрепа на деца до 7 годишна възраст и техните родители. 
Психолозите ще работят в екип с други специалисти реализиращи конкретните дейности. 
1.  Минимални изисквания  за заемане на длъжността: 

 Образование - висше, завършена образователна степен бакалавър/магистър с 
професионално направление „Психолог”;  

 Професионален опит в областта на социалните, здравните или образователните 
дейности – 1 година; 

2. Вид договор:   

 Трудов договор –  4 часов работен ден; 
3. Срок на договора: до 31.10.2018  г. 
 

ЮРИСТ   – 1 щ.бр. 

Основната цел на длъжността: Провеждане на индивидуални юридически консултации на 
родители относно техните права и задължения по отношение на: законодателството в 
областта на закрилата на детето и семейно правните отношения; социалното 
законодателство: социални услуги за деца и семейства, семейно и социално подпомагане, 
трудовоправни отношения, пазар на труда, закрила при безработица, подкрепа за деца и 
възрастни с увреждания, осигурителното законодателство; здравното законодателство; 
законодателството в областта на предучилищното и училищното образование; 
административно-правни процедури и др. 
 1.  Минимални изисквания  за заемане на длъжността: 

 Образование – завършено висше образование, степен „Магистър“ – с професионално 
направление „Право“ с придобита юридическа правоспособност;  

 Професионален опит не по-малък от 2 години;  
2. Вид договор:  Трудов договор - 400  часа годишна заетост 
3. Срок на договора: до 31.10.2018 г. 
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Всички длъжности се заемат чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, 
т. 2, от Кодекса на труда. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по Проект 
BG05М9OP001-2.004 - 0044 - „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община 
Смолян”, който се реализира в периода от 01.08.2016 до 31.10.2018 и се изпълнява от 
Община Смолян, и финансиран от ОП «Развитие на човешките ресурси». 

 
I. Начин за провеждане на конкурса: 

  1 - ви етап: Подбор по документи - проверка за съответствието на представените 
документи с обявените изисквания, в 5 (пет) дневен срок от изтичане срока на 
обявлението.  

Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те 
удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До 
участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. 

 2 - ри етап: Интервю - в 10 (десет) дневен срок след проверката на съответствията на 
представените документи. 

ІІ. Документи за участие в конкурсната процедура: 
Кандидатите за участие в подбора представят  следните документи: 

 Заявление за кандидатстване по образец; 

 Професионална автобиография по образец; 

 Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, 
допълнителни квалификации; 

 Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 

 Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – ако е 
приложимо; 

 Декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда; 

  Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено 
престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема 
съответната длъжност по образец. 

Всички образци на документите за участие в подбора на персонал на Общностен център - 
Смолян са достъпни на интернет страницата на Община Смолян, на адрес:  www.smolyan.bg  
III. Място и срок за подаване на документи за участие: 

Документи за участие в подбора се подават в срок до 12.09.2017 г., всеки работен ден 
от 8,30 до 17,00 часа в Приемна №1 – Деловодство на Общинска администрация Смолян, гр. 
Смолян, бул. „България“ №12 лично от кандидатите или от техни упълномощени 
представители. 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на 
Информационното табло пред сградата на Общинска администрация Смолян и на 
електронната страница на Община Смолян – www.smolyan.bg .  

http://www.smolyan.bg/
http://www.smolyan.bg/

