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ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС 

 

за заемане на длъжност „Психолог“ 

 

 
ОПИСАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ: 

Община Айтос търси да назначи „Психолог“ за предоставяне на услугата "Предоставяне на 
психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и 

развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите 
и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и 

групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими 

групи, с цел посещаване на детска градина" по Проект „Интегрирани услуги за ранно детско 

развитие на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”, Договор № 

BG05M9OP001-2.004-0039-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките 
ресурси. 

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

• 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; 

• Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейностите, в които 

участва; 

• Насочване на деца и семейства към услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна 
детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” в случай на 
необходимост и координация с екипа на услугата; 

• 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.; 
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• 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; 

• 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 услугите; 

• Провеждане на наблюдения, анкети, разговори и беседи за проучване на 
психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията  на 
потребителите и при необходимост изготвяне на психологични характеристики на 
децата; 

• Провеждане на групово и индивидуално консултиране и подкрепа - насочено към 

идентифициране на децата и семействата в риск чрез провеждане на дейности в 

рамките на общността; оказване на подкрепа, за да се запази целостта на семейството 

и да се предотврати забавяне в развитието на детето; насочване към други услуги по 

проекта или други социални, образователни и здравни услуги и услуги за заетост;  

• Провеждане на консултации на деца, живеещи в рискова семейна среда; 

• Оказване на подкрепа на персонала в детските градини, където има интегрирани деца 
от уязвими групи в изпълнение на проекта, както и провеждане на индивидуална 
работа с тези деца и техните семейства; 

• Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на 
дейностите, в които участва; 

• Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните 
дейности, в които участва; 

• Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по 

проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

• Физически лица; 
 

• Висше образование, завършена образователна степен бакалавър/магистър с 
професионално направление „Психолог”; 

 

• Опит в работа с уязвими деца и семейства се счита за предимство; 
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• Работа с различни уязвими групи – деца, живеещи във високо рискови общности; деца 
от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, жертви на насилие; деца с 
увреждане и техните родители и др. се счита за предимство. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА АЙТОС: 

• Граждански договор, съобразно българското законодателство; 

• Обща заетост: 960 часа. 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: 24 месеца 

Заинтересованите кандидати следва да изпратят актуална автобиография, не по-късно 

от 17:00 ч. на 15.11.2016 г. 
 

ЕТАПИ НА КОНКУРСА: 

• Разглеждане на документи 

• Провеждане на интервю 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност и при 

спазване на ЗЗЛД. Само одобрените на всеки етап от оценяването ще бъдат информирани. 

 

Заинтересуваните Кандидати могат да получат допълнителна информация на телефон 

0884 530455 всеки работен ден (понеделник – петък) от 8:30 до 17:00 часа.  
 

Документите могат да се изпращат: 
- по електронен път на адрес:  
aetos5@abv.bg 

- на хартия на адрес: 
Община Айтос, 8 500 гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС 

 


