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УТВЪРЖДАВАМ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК,  

ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА “ПРИЕМНА ГРИЖА” 

  

 

1. Обща информация: 

Администрация: община Смолян 

Позиция в ЕКДА: длъжностно ниво:  

Длъжност: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 

 

2. Цел на работата: 

Развитие и усъвършенстване на услугата “Приемна грижа” на територията на общината. 

 

3. Области на дейност: 

a. Приемна грижа – професионална, доброволна и заместваща; 

b. Деинституционализация – извеждане на деца от специализирани институции; 

c. Превенция на настаняването на деца в специализирани институции. 

 

4. Основни задължения: 

 

4.1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна 

грижа”. 

4.2. Познава и прилага подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа”: 

a. Информира обществеността; 

b. Набира кандидати за приемни родители; 

c. Извършва предварителен подбор на кандидатите; 

d. Провежда обучение; 

e. Изготвя оценка на кандидатите; 

f. Представя изготвен социален доклад за годността на кандидатите пред професионалната 

комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне; 

g. Участва в процеса на опознаване между децата и приемните  родители; 

h. Организира и провежда индивидуални, групови супервизии и групи за самопомощ на 

приемните родители; 

i. Предоставя подкрепящи услуги на приемните родители; 

j. Изготвя и предоставя пред професионалната комисия по приемна грижа годишен доклад за 

преглед на оценка на приемните родители. 

4.3.  Участва в разработването на план за грижа на детето, настанено в приемно семейство. 

4.4.  Подкрепя семейството след настаняването на детето.   

4.5.  Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните родители, в зависимост от 

техните потребности. 

4.6.  Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” 

обслужващ територията на съответната община. 
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4.7.  Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на 

приемните родители и децата настанени в приемни семейства. 

4.8.  Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план – графика на дейностите на проекта. 

4.9.  Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, 

за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма 

”Развитие на човешки ресурси”. 

4.10. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта. 

4.11.  Участва при провеждане на екипни срещи. 

4.12. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична 

информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си 

задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им. 

4.13. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца. 

 

5. Отговорности, свързани с организацията на работа, управление на персонала и ресурсите: 

5.1.  Длъжността е пряко подчинена на кмета на обшината или упълномощено от него лице 

5.2. Персонал 

Длъжността няма други длъжности на нейно подчинение. 

5.3.  Финансови 

Заемащият длъжността няма отговорности във връзка с финансови ресурси. 

5.4. Оборудване и други ресурси 

Целесъобразно да използва предоставените му материални и технически ресурси    

 

6. Вземане на решения: 

Взема решения във връзка с изпълнение на преките си задължения, след съгласуване с администратора 

на проекта на местно ниво. 

 

7. Изисквания за заемане на длъжността: 

 Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните 

дейности 

 Професионален опит – не е необходим. Опит в сферата на хуманитарните дейности, социална 

работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство. 

 Опит при изпълнение на проекти – предимство. 

 

8. Умения и компетентности: 

 да умее да работи самостоятелно и в екип; 

 да умее да планира, да е комуникативен и инициативен; 

 да предлага решения на проблемите; 

 обективност на преценката; 

 да познава и прилага законодателството, свързано с услугата “Приемна грижа”; 

 да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публизност на Оперативна 

програма ”Развитие на човешките ресурси”; 

 да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му 

работа. 

 

 

 

Име и подпис на заемащия длъжността: 

 

…………………………………………………  ……………………. 

 

Дата: ……………… 


