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ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0045 „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА КАМЕНО“ 

 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по 

процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” 

 

О Б Я В А 

Община Камено обявява процедура за подбор за персонал по Проект „Услуги за ранно 

детско развитие в община Камено”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 

„Услуги за ранно детско развитие”.  

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община 

Камено”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, 

Община Камено обявява процедура за подбор на персонал и специалисти за следните 

длъжности по трудово правоотношение:  

 

А. Длъжности, свързани с функциониране и управление на услугите в  Център за 

ранно детско развитие: 

 ръководител на център – 1 бр. на трудов договор; 

 счетоводител/касиер/домакин– 0,5 бр. на трудов договор; 

 шофьор – 1 бр. на трудов договор; 

 хигиенист – 0,5 бр. на трудов договор. 

 

1. Ръководител на център - 1щ. дл., 180 часа месечно, срочен трудов договор, 

продължителност 27 месеца – 3840 часа за целия период. 

Описание на длъжността: Отговаря за организацията, координацията и управлението 

на дейностите в Центъра; Разпределя задачите на специалистите и организира работата в 

Центъра; Подпомага специалистите при пряката им работа с потребителите на услугите; 

Координира провеждането на индивидуални и групови дейности с потребителите; Работи в 

тясно сътрудничество с екипа по управление на проекта в община Камено, като подпомага 

работата му по осъществяване на проектните цели и дейности. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:  

.. Висше образование - образователна степен бакалавър, професионално направление 

социални дейности, социална педагогика, здравно-социален мениджмънт, икономически 

дейности, психология или др.;  

 Професионален опит не по-малко от 2 години; 

 Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето и социалните 

услуги; 

 Да притежават компютърна грамотност; 

 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

 Да не са в конфликт на интереси; 

 Да спазват конфиденциалност; 
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 Да не са  участвали в разработването на Проект „Услуги за ранно детско развитие в 

община Камено”. 

Допълнителни изисквания:   

Ще се счита за предимство:  

 да имат практически опит в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за 

деца с увреждания, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или 

социалното включване на деца с увреждания; 

 да познават спецификата на социалната работа с деца с увреждания и техните родители 

и др. 

 

2. Счетоводител/касиер/домакин - 1щ. дл., 40 часа месечно, срочен трудов договор, 

продължителност 27 месеца – 960 часа за целия период. 

Описание на длъжността: Отговаря за отчитането и оформянето на всички 

разходооправдателни документи. Осъществява цялостното счетоводно отчитане на 

дейностите, осъществявани в центъра, съхраняването и отпускането на стоки и материали по 

вид и количества и оформя съпровождащата документация. Оформя документите по 

завеждане и изписване на всички материали. Носи отговорност за спазването на установения 

ред за съхраняване и отпускане на стоково-материални ценности. Носи отговорност за 

допуснати загуби поради пропуски в организацията по съхранение, отпускане и отчитане на 

стоково- материалните ценности, в това число и за констатирани липси. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:  

 Средно икономическо образование;  

 Професионален опит не по-малко от 1 година; 

 Да познават нормативната уредба специфична за работата – Закон за счетоводството  

 Да познават реда и изискванията за получаване, заприходяване и отпускане на стоки и 

материали; нормативните изисквания за първична счетоводна отчетност; 

номенклатурата и асортимента на доставените стоки и материали, системите и формите 

за тяхното отчитане и съхранение; 

 Да притежават компютърна грамотност; 

 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

 Да не са в конфликт на интереси; 

 Да спазват конфиденциалност; 

 Да не са  участвали в разработването на Проект „Услуги за ранно детско развитие в 

община Камено”. 

 

3. Шофьор - 1щ. дл., 180 часа месечно, срочен трудов договор, продължителност 27 

месеца – 3840 часа за целия период. 

Описание на длъжността: Осъществява превоз, необходим за осъществяване на 

планираните дейности на Центъра Явява се на работа без да е употребил алкохол или друго 

упойващо вещество и спазва стриктно графика за работното време; Полага необходимите 

грижи за нормалното функциониране на моторното превозно средство, като проверява 

изправността на системите му; при възникнал технически проблем своевременно информира 

ръководителя на Центъра. Грижи се за поддържане чистотата в/на автомобила; Преди 

излизане на път извършва пълен преглед на МПС-то; Получава пътен лист и разписание за 
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маршрута; Описва в пътния лист/пътната книжка данните за извършените курсове и се отчита 

ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи 

за автомобила. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:  

 Средно образование; 

 Да притежават валидно свидетелство за управление на МПС; 

 Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да не са лишавани 

по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство; 

 Да са психологически годни по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за 

движението по пътищата. 

 

4. Хигиенист - 1щ. дл., 40 часа месечно, срочен трудов договор, продължителност 

27 месеца – 960 часа за целия период. 

Описание на длъжността: Извършва всички дейности, свързани с поддържането на 

реда и чистотата в работните помещения както и общите части към тях като коридори и 

дворни места; Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на помещенията, за 

които отговаря (почиства: под, врати, прозорци, тавани, стаи, коридори, фоайета, сервизни 

помещения, работна зала, работни места и машини, умивалници, фаянс и пр.; Целесъобразно 

прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите 

средства и съоръжения за почистване; Сортира, товари, транспортира и разтоварва отпадъците 

и амбалажа до определените за целта места, като спазва инструкциите за безопасност; Зарежда 

работните, сервизните и битови помещения с необходимите умивални и тоалетни 

принадлежности. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността 

 Основно образование; 

 Професионален опит - не се изисква; 

 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

 Да притежават личностни качества и умения, които включват - комуникативни и 

социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност. 

 

 

Б. Длъжности, свързани с изпълнение на услугата „Индивидуална педагогическа 

подкрепа за деца с увреждания“: 

 специален педагог – 0,5 бр. на трудов договор. 

Специален педагог - 1щ. дл., срочен трудов договор, продължителност 24 месеца – 

1920 часа за целия период. 

Описание на длъжността:  Осъществява индивидуална и групова педагогическа 

подкрепа за деца /включително деца с увреждания/ на възраст от 5 до 7 години, подлежащи на 

записване в първи клас от целевите групи по проекта; Изготвя индивидуални програми за 

работа с децата; Мобилна работа за издирване на деца с увреждания; Провежда индивидуални 

и групови консултации на родителите на децата; Изготвя и води необходимата документация, 

свързана с пряката му работа; Работи в работи в тясна връзка и сътрудничество със 

специалистите в Центъра. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 
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 Висше образование – образователна степен бакалавър с педагогическа 

правоспособност; 

     Минимален професионален опит - 1 година;  

 Да имат умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с 

увреждания и техните семейства, бъдещи родители; 

     Да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното 

образование; 

     Да не са в конфликт на интереси; 

     Да спазват конфиденциалност; 

     Да не са осъждани  за умишлено престъпление от общ характер. 

Допълнителни изисквания:   

Ще се счита за предимство:  

 досегашен опит от участие в социални проекти; 

 допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността; 

 да имат практически опит в работа с деца с увреждания. 

 

В. Длъжности, свързани с изпълнение на услугата „Допълнителна педагогическа 

подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в 

училище”: 

 педагог – 0,5 бр. на трудов договор; 

 медиатор – 0,5 бр. на трудов договор. 

1. Педагог - 1щ. дл., срочен трудов договор, продължителност 24 месеца – 460 часа 

за целия период. 

Описание на длъжността:  Осъществява индивидуална и групова педагогическа 

подкрепа за деца /включително деца с увреждания/ на възраст от 5 до 7 години, подлежащи на 

записване в първи клас от целевите групи по проекта; Изготвя индивидуални програми за 

работа с децата; Провежда индивидуални и групови консултации на родителите на децата; 

Изготвя и води необходимата документация, свързана с пряката му работа; Работи в работи в 

тясна връзка и сътрудничество със специалистите в Центъра. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 Висше образование – образователна степен бакалавър с педагогическа 

правоспособност; 

     Минимален професионален опит - 1 година;  

 Да имат умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с 

увреждания и техните семейства, бъдещи родители; 

     Да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното 

образование; 

     Да не са в конфликт на интереси; 

      Да спазват конфиденциалност; 

     Да не са осъждани  за умишлено престъпление от общ характер. 

Допълнителни изисквания:   

Ще се счита за предимство:  
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 досегашен опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в 

областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, 

предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск. 

 

2. Медиатор - 1щ. дл., срочен трудов договор, продължителност 24 месеца – 480 часа 

за целия период. 

Описание на длъжността: Провеждане на работа на терен - откриване на случаи, 

установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на 

връзки, информиране, ориентиране, посредничество; Участие в организирането и 

провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в 

оценката на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи - дефиниране на 

проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение; Работа със семейството по 

отношение на мотивиране за редовно посещение на услугите; Разпространение на 

образователни и информационни материали сред целевите групи и рискови общности; 

Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне на и мотивиране за 

включване в услугите; Насочване и/или придружаване на потребители до услугите; 

Подпомагане на специалистите при реализация на дейностите в конкретните услуги по 

отношение на връзката „специалист - семейство”; Подпомагане на работата на социалния 

работник и други членове на екипите по проекта; Участие в подготовката и провеждането на 

дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 Средно образование; 

     Професионален опит не се изисква;  

     Да познават местните уязвими общности в община Камено, техните културни 

особености, език, традиции и т.н;  

 Да имат умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с 

увреждания и техните семейства, бъдещи родители; 

     Да не са в конфликт на интереси; 

     Да спазват конфиденциалност; 

     Да не са осъждани  за умишлено престъпление от общ характер. 

Допълнителни изисквания:   

Ще се счита за предимство:  

 досегашен опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в 

областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, 

предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск. 

 

 

Г. Длъжности, свързани с изпълнение на услугата „Подкрепа за осигуряване на 

здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ 

 педиатър– 0,5 бр. на трудов договор; 

 медицинска сестра – 0,5 бр. на трудов договор; 

 медиатор– 0,5 бр. на трудов договор; 

1. Педиатър - 1щ. дл., срочен трудов договор, продължителност 24 месеца – 400 

часа за целия период. 
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Описание на дейността: Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по 

проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и 

посещения в домовете, съвместно с медиатор, медицинска сестра и социален работник; 

Разработване на  програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална 

работа с бъдещи родители и родители на деца на възраст от 0 до 3 г. и от 3 до 7 г. на здравна 

тематика; Организиране и провеждане на групови и индивидуални консултации и подкрепа на 

бъдещи родители, групови и индивидуални консултации и подкрепа на родители с бебета и 

деца на възраст от 0 до 3 години на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, 

посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и 

информационни материали; Индивидуално и групово консултиране на деца от 3 до 7 години и 

техните родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне 

на разработени по проекта обучителни и информационни материали на здравна тематика; 

Участие в изготвянето на индивидуални планове за работа с бъдещи родители и родители на 

деца от 0 до 7 г. съвместно с другите консултанти по съответната услуга; Създаване и 

поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности, в които участва. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 Висше образование –образователна степен бакалавър със специалност „Педиатрия”; 

 Минимален професионален опит - 1 година;  

 Да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и 

настоящи майки; 

 Да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното 

образование; 

 Да не са в конфликт на интереси; 

 Да спазват конфиденциалност; 

 Да не са осъждани  за умишлено престъпление от общ характер. 

Допълнителни изисквания:   

Ще се счита за предимство:  

 да имат практически опит в работа с деца с увреждания; 

 да познават спецификата на работа с деца с увреждания и техните семейства и др. 

 

2. Медицинска сестра - 1щ. дл., срочен трудов договор, продължителност 24 месеца 

– 800 часа за целия период. 

Описание на дейността: Идентифициране на потребители на услугата „Подкрепа за 

осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” и 

мотивиране за включване на потребители, включително чрез работа на терен и посещения в 

домовете, съвместно с педиатър и медиатор; Организиране и провеждане на здравни 

консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 години под прякото наблюдение на 

педиатър; Подпомагане на дейността на педиатъра  при осъществяването на консултативни 

прегледи на децата, като работи под негово ръководство; Оказване на методическа подкрепа 

на медиатора, участващ в услугата; Разработване на информационни материали за родителите; 

Провеждане на здравно консултиране на родителите на деца от 0 до 7 години, включително и 

чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта 

обучителни и информационни материали на здравна тематика; Участие в подготовката на 
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графици за провеждане на дейностите, в които участва; Създаване и поддържане на база данни 

относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 Средно специално медицинско образование – медицинска сестра; 

 Минимален професионален опит - 1 година;  

 Да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца; 

 Да не са в конфликт на интереси; 

 Да спазват конфиденциалност; 

 Да не са осъждани  за умишлено престъпление от общ характер. 

Допълнителни изисквания:   

Ще се счита за предимство:  

 да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на 

проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, 

образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в 

риск; 

 да познават местните уязвими общности в община Камено, техните културни 

особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания; 

 да познават спецификата на социалната работа и здравна дейност с различни 

уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, жертви на насилие; 

деца, отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи в специализирани институции; деца, 

живеещи във високо рискови общности; родители, при които има риск от изоставяне на 

детето; деца с увреждане и техните родители и др. 

 

2. Медиатор – 1 щ. дл., срочен трудов договор, продължителност 24 месеца – 800 

часа за целия период. 

Описание на длъжността: Провеждане на работа на терен - откриване на случаи, 

установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на 

връзки, информиране, ориентиране, посредничество; Участие в организирането и 

провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в 

оценката на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи - дефиниране на 

проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение; Работа със семейството по 

отношение на мотивиране за редовно посещение на услугите; Разпространение на 

образователни и информационни материали сред целевите групи и рискови общности; 

Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне на и мотивиране за 

включване в услугите; Насочване и/или придружаване на потребители до услугите; 

Подпомагане на специалистите при реализация на дейностите в конкретните услуги по 

отношение на връзката „специалист - семейство”; Подпомагане на работата на социалният 

работник и други членове на екипите по проекта; Участие в подготовката и провеждането на 

дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 Средно образование; 

 Професионален опит не се изисква;  

 Да познават местните уязвими общности в община Камено, техните културни 

особености, език, традиции и т.н;  
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 Да имат умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с 

увреждания и техните семейства, бъдещи родители; 

 Да не са в конфликт на интереси; 

  Да спазват конфиденциалност; 

 Да не са осъждани  за умишлено престъпление от общ характер. 

Допълнителни изисквания:   

Ще се счита за предимство:  

 досегашен опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в 

областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, 

образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и 

семейства в риск. 

 

 

Д. Длъжности, свързани с изпълнение на услугите „Предоставяне на 

психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране 

и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ и 

„Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, 

които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина“: 

 Педиатър – 0,5 бр. на трудов договор  

 Акушерка – 0,5 бр. на трудов договор. 

 Социален работник - 2 бр. на трудов договор. 

 Медиатор - 2бр. на трудов договор.    

 Медицинска сестра – 0,5 бр. на трудов договор. 

 Психолог – 0,5 бр. на трудов договор. 

 

1. Педиатър - 1щ. дл., срочен трудов договор, продължителност 24 месеца – 180 

часа за целия период. 

Описание на длъжността: Организиране и провеждане на групови и индивидуални 

консултации и подкрепа на бъдещи родители, групови и индивидуални консултации и 

подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 години на здравна тематика, 

включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по 

проекта обучителни и информационни материали; Индивидуално и групово консултиране на 

деца от 3 до 7 години и техните родители, включително и чрез работа на терен, посещения в 

домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали 

на здравна тематика; Участие в изготвянето на индивидуални планове за работа с бъдещи 

родители и родители на деца от 0 до 7 г. съвместно с другите консултанти по съответната 

услуга; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности, 

в които участва. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 Висше образование –образователна степен бакалавър със специалност „Педиатрия”; 

 Минимален професионален опит - 1 година;  

 Да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и 

настоящи майки; 



 

      

ОБЩИНА КАМЕНО                                                                                                                         

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0045 „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА КАМЕНО“ 

 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по 

процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” 

 

 Да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното 

образование; 

 Да не са в конфликт на интереси; 

 Да спазват конфиденциалност; 

 Да не са осъждани  за умишлено престъпление от общ характер. 

Допълнителни изисквания:   

Ще се счита за предимство:  

 да имат практически опит в работа с деца с увреждания; 

 да познават спецификата на работа с деца с увреждания и техните семейства и др. 

 

2. Акушерка - 1щ. дл., срочен трудов договор, продължителност 24 месеца – 360 

часа за целия период. 

Описание на длъжността: Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по 

проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и 

посещения в домовете, съвместно с медиатор и социален работник; Организиране и 

провеждане на  групови консултации и индивидуална подкрепа на бъдещи родители, 

включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по 

проекта обучителни и информационни материали на здравна тематика; Организиране и 

провеждане на индивидуални и групови консултации на родители с бебета и деца на възраст 

от 0 до 7 години на тематика свързана със семейно планиране, включително и чрез работа на 

терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и 

информационни материали на здравна тематика; Създаване и поддържане на база данни 

относно потребителите по отделните дейности, в които участва. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 Средно специално медицинско образование – акушерка; 

 Минимален професионален опит - 1 година;  

 Да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца; 

 Да не са в конфликт на интереси; 

 Да спазват конфиденциалност; 

 Да не са осъждани  за умишлено престъпление от общ характер. 

Допълнителни изисквания:   

Ще се счита за предимство:  

 да имат практически опит в работа с деца с увреждания; 

 да познават спецификата на работа с деца с увреждания и техните семейства и др. 

 

3. Социален работник - 2 щ. дл., срочен трудов договор, продължителност 24 

месеца – 2000 часа за целия период. 

Описание на длъжността: Идентифициране на потребители на услугите/дейностите за 

деца от 0 до 3  и от 3 до 7 години и техните семейства по проекта и мотивиране за участие в 

проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете; Проучване 

и анализ на индивидуалните потребности на децата от 0 до 3 и от 3 до 7 години и родителите 

от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги/дейности по проекта, 

включително и чрез работа на терен и посещения в домовете; Разработване на програми и 
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обучителни материали за провеждане на групова работа с  родители  и деца на възраст от 0 до 

3 и от 3 до 7 г.; Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на родители  

на деца на възраст от 0 до 3 и от 3 до 7 години от рисковите групи; Провеждане на 

индивидуална консултация с деца в предучилищна възраст; Изготвяне на графиците за 

провеждане на групова и индивидуална работа в услугите за деца от 0 до 3 и от 3 до 7 години 

и техните родители, както и за работата на терен; Посещения в домовете на потребителите и 

предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали; 

Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с родители и техните  деца, 

съвместно с други специалисти, участващи в предоставянето на съответните услуги. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 Средно образование; 

 Професионален опит не се изисква;  

 Да познават местните уязвими общности в община Камено, техните културни 

особености, език, традиции и т.н;  

 Да имат умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с 

увреждания и техните семейства, бъдещи родители; 

 Да не са в конфликт на интереси; 

  Да спазват конфиденциалност; 

 Да не са осъждани  за умишлено престъпление от общ характер. 

Допълнителни изисквания:   

Ще се счита за предимство:  

 да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на 

проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, 

образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в 

риск; 

 да познават местните уязвими общности в община Камено, техните културни 

особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания; 

 да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи. 

 

4. Медиатор – 2 щ. дл., срочен трудов договор, продължителност 24 месеца – 1510 

часа за целия период. 

Описание на длъжността: Провеждане на работа на терен - откриване на случаи, 

установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на 

връзки, информиране, ориентиране, посредничество; Участие в организирането и 

провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в 

оценката на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи - дефиниране на 

проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение; Работа със семейството по 

отношение на мотивиране за редовно посещение на услугите; Разпространение на 

образователни и информационни материали сред целевите групи и рискови общности; 

Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне на и мотивиране за 

включване в услугите; Насочване и/или придружаване на потребители до услугите; 

Подпомагане на специалистите при реализация на дейностите в конкретните услуги по 

отношение на връзката „специалист - семейство”; Подпомагане на работата на социалният 
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работник и други членове на екипите по проекта; Участие в подготовката и провеждането на 

дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 Средно образование; 

 Професионален опит не се изисква;  

 Да познават местните уязвими общности в община Камено, техните културни 

особености, език, традиции и т.н;  

 Да имат умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с 

увреждания и техните семейства, бъдещи родители; 

 Да не са в конфликт на интереси; 

  Да спазват конфиденциалност; 

 Да не са осъждани  за умишлено престъпление от общ характер. 

Допълнителни изисквания:   

Ще се счита за предимство:  

 досегашен опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в 

областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, 

образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и 

семейства в риск. 

 

5. Медицинска сестра - 1щ. дл., срочен трудов договор, продължителност 24 месеца 

– 490 часа за целия период. 

Описание на длъжността: Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по 

проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и 

посещения в домовете, съвместно с медиатор и социален работник; Осъществяване на 

координация с екипа на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и 

дейности по превенция на заболяванията”; Разработване на програми и обучителни материали 

за провеждане на групова и индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца на 

възраст от 0 до 3 г. и от 3 до 7 г.; Организиране и провеждане на групови и индивидуални 

консултации и подкрепа на бъдещи родители, на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 

години и за родители и бъдещи родители на здравна тематика, включително и чрез работа на 

терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и 

информационни материали; Провеждане на индивидуално и групово консултиране на  

родители на деца от 3 до 7 години на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, 

посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и 

информационни материали; Участие в изготвянето на индивидуални планове за работа с 

бъдещи родители и родители на деца от 0 до 7 г. съвместно с другите консултанти по 

съответната услуга; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по 

отделните дейности, в които участва. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 Средно специално образование – медицинска сестра; 

 Минимален професионален опит - 1 година;  

 Да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца; 

 Да не са в конфликт на интереси; 

 Да спазват конфиденциалност; 
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 Да не са осъждани  за умишлено престъпление от общ характер. 

Допълнителни изисквания:   

Ще се счита за предимство:  

 да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на 

проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, 

образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в 

риск; 

 да познават местните уязвими общности в община Камено, техните културни 

особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания; 

 да познават спецификата на социалната работа и здравна дейност с различни 

уязвими групи. 

 

6. Психолог - 1щ. дл., срочен трудов договор, продължителност 24 месеца – 900 за 

целия период. 

Описание на длъжността: Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по 

проекта, в които участва и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез 

работа на терен и посещения в домовете; Проучване и анализ на индивидуалните потребности 

на децата и родителите от целевите групи по проекта и насочване към подходящите за тях 

услуги/дейности по проекта, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете; 

Насочване на деца и семейства към услугите „Подкрепа за осигуряване на здравна детска 

консултация и дейности по превенция на заболяванията” и „Ранна интервенция на 

уврежданията” в случай на необходимост и координация с екипите на тези услуги; 

Разработване на програми и обучителни материали в рамките на своята компетентност за 

провеждане на групова работа с бъдещи родители, родители с бебета и деца на възраст от 0 до 

3 г. и родители на деца от 3 до 7 г.; Провеждане на групова и индивидуална консултация и 

подкрепа на бъдещи родители, на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 години и общи 

групови сесии за родители и бъдещи родители, съгласно своята компетентност; Провеждане 

на групови и индивидуални сесии за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 

години относно особеностите на психичното развитие на децата на тази възраст. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 Висше образование –образователна степен бакалавър със специалност „Психолог”; 

 Минимален професионален опит - 1 година;  

 Да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и 

настоящи майки; 

 Да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното 

образование; 

 Да не са в конфликт на интереси; 

 Да спазват конфиденциалност; 

 Да не са осъждани  за умишлено престъпление от общ характер. 

Допълнителни изисквания:   

Ще се счита за предимство:  

 да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на 

проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, 
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образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и 

семейства в риск; 

 да познават местните уязвими общности в община Камено, техните културни 

особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с 

увреждания; 

 да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи. 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Заявления за кандидатстване ще се приемат  до 16.01.2017 г. (вкл). 

Документите се подават до кмета на Община Камено лично от всеки кандидат или чрез 

пълномощник в деловодството на общината – ЦУИГ,  адрес гр. Камено, ул.„Освобождение” № 

101. 

Документите се подават в запечатан плик с посочени имената на кандидата, точен адрес, 

телефон за връзка и позицията за която кандидатства. 

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни 

комплекти с документи 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1. 

2. Автобиография по образец – Приложение 2. 

3. Декларация по чл. 107а от КТ – Приложение 3. 

4. Декларация по образец – Приложение 4. 

5. Декларация по образец – Приложение 5. 

6. Документ за самоличност (за справка). 

7. Копие на диплома за завършено образование – заверено вярно с оригинала от кандидата. 

8. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по 

изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това 

му носи предимство) – заверено вярно с оригинала от кандидата. 

9. Копия от документи за допълнителна квалификация (удостоверения, сертификати за 

преминати обучения и др. при наличието на такива) - заверени вярно с оригинала от 

кандидата. 
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Забележка: За документ, доказващ наличието на компютърна грамотност се считат и 

часовете по информационни технологии/информатика от дипломата за завършено 

образование.  

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА 

1.Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания. 

2.Интервю с допуснатите кандидати. 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички 

необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на 

изискванията на заеманата длъжност. 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и резултатите 

от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Камено и на 

сайта на общината www.kameno.bg . 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да 

се изтеглят от сайта на Община Камено или да бъдат получени на място деловодството на 

общината – ЦУИГ,  адрес гр. Камено, ул. „Освобождение” № 101. 

Възнагражденията се заплащат от бюджета на Проект „Услуги за ранно детско 

развитие в община Камено”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно 

детско развитие”. 

 

 

ВАЖНО: Всички одобрени кандидати следва да представят следните допълнителни 

документи преди сключване на договор за обявените длъжности: 

1. Свидетелство за съдимост 

2. Карта за предварителен медицински преглед 
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