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О  Б  Я  В  А 

за конкурс за подбор на специалисти по проект 

"Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България" 

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по Споразумение за финансиране GA/BULA/2020/09 
на „Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България“ (Проект за пилотно прилагане на 
„Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на 
ЕК), община Айтос  

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

за заемане на следните длъжности: 

Детска градина „Пролет“ - гр. Айтос  и филиали с. Поляново и с. Карагеоргиево 
- Психолог, код по НКПД 26346001 – ½ бр. 
- Логопед, код по НКПД 22666001 – ½  бр. 
- Ресурсен учител, код по НКПД  23525002 – ½ бр. 

 
Детска градина „Здравец“ - гр. Айтос     

- Психолог, код по НКПД 26346001 – ½ бр. 
- Логопед, код по НКПД 22666001 – ½  бр. 
- Ресурсен учител, код по НКПД  23525002 – ½ бр. 

Обща цел на проекта е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът до, 
и използването на интегрирани услуги за деца от семейства в уязвимо положение.  

Специфична цел на проекта е осигуряване на достъп до качествени услуги за приобщаващо 
предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни затруднения.  

Дейностите по проекта в гр. Айтос се изпълняват в рамките на Компонент 3 „Предоставяне на 
висококачествени услуги за приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и деца с 
обучителни трудности“.  

Целева група по проекта са децата от ДГ „Пролет“ гр. Айтос  и филиали с. Поляново и с. 
Карагеоргиево и ДГ „Здравец“ гр. Айтос с фокус върху децата с увреждания и специални 
образователни потребности. 
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1. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ и описание на функциите: 

ПСИХОЛОГ: 
1. активно участие в изграждането на позитивен психологически климат в детската градина; 
2. наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата в детската 

градина; 
3. работа в екип с учителите и другите педагогически специалисти, както и с родителите за 

разпознаване на децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа; 
4. участие в оценката на потребностите на детето с прогноза и насоки за личностното му 

развитие; 
5. подкрепа на децата в образователния процес; 
6. участие в обсъждането и вземането на решения при работа по случаи на деца, които имат 

нужда от допълнителна подкрепа, включително и даване на предложения за коригиране на 
неприемливо детско поведение; 

7. участие при изготвянето на индивидуални планове на деца, които получават допълнителна 
подкрепа; 

8. ранно оценяване на развитието на детето съгласно държавния образователен стандарт за 
приобщаващото образование; 

9. превенция на обучителни трудности; 
10. предлагане на подходящи форми за дългосрочна консултативна работа и психо-социална 

рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и утвърдени 
диагностични инструменти; 

11. работа по възникнали в детската градина случаи в сътрудничество с институции и служби 
от общността; 

12. осъществяване на дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознаване на 
формите им, оценяване на поведенчески прояви на децата, предлагане и прилагане на форми на 
въздействие и за мотивация с цел преодоляване на проблемното поведение на деца; 

13. взаимодействие и консултиране на учителите, другите педагогически специалисти и 
родителите за справяне с даден проблем, свързан с обучението, възпитанието и социализацията на 
децата или за вземане на решение по случай; 

14. индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова работа по определен 
проблем, кризисна интервенция, превенция на психично-здравни проблеми и други форми на 
подкрепа; 

15. посредничество при решаване на конфликти; 
16. подкрепа на при избора на занимания по интереси; 
17. изготвя и съхранява необходимата и изискуема документация по пилотен проект 

„Гаранция за детето“. 
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ЛОГОПЕД  
 

1. провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на 
комуникативните нарушения на децата; 

2. извършване на ранно оценяване на цялостното развитие на детето за установяване на 
потребности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

3. извършване на превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за 
психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата, след запознаване на родителите със 
значението на превенцията и получаване на тяхното информирано съгласие; 

4. оценяване на речевите и езиковите особености на децата и учениците с цел определяне 
естеството на комуникативните нарушения; 

5. провеждане на логопедични тестове или изследвания чрез използване на стандартизирани 
диагностични инструменти и оборудване; 

6. интерпретиране на резултатите от проведените стандартизирани тестове и изследвания и 
определяне на подходящи форми на корекционна и терапевтична работа; 

7. планиране, ръководство или участие в програми за консултиране, наблюдение и 
възстановяване на речта, както и в програми за превенция и корекция на комуникативни 
нарушения; 

8. планиране и провеждане на адаптивни програми за деца с комуникативни нарушения при 
физически увреждания; 

9. проследяване и подкрепа на напредъка в индивидуалното комуникативно развитие на 
децата, консултиране на учителите и родителите им за спецификата на работа с тях и при 
необходимост насочване към допълнителни медицински или образователни услуги; 

10. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва оценка 
на индивидуалните потребности на дете за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно 
развитие; 

11. участие в планирането и провеждането на форми на вътрешно институционалната 
квалификация и споделяне на добри практики; 

12. изготвя и съхранява необходимата и изискуема документация по проект „Гаранция за 
детето“. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Логопедът, който ще бъде назначен по пилотен проект „Гаранция за детето“ в България, няма 

да извършва индивидуална или групова терапевтична работа с дете, което получава същата от 
логопед назначен по държавно делегирана дейност или от Регионалния център за подкрепа на 
процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ 
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РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ 
1. адаптира учебното съдържание съобразно индивидуалните потребности на децата със 

специални образователни потребности; 
2. осигурява помощни средства и технологии за пълноценно участие в образователния процес; 
3. работи съвместно с учителите в групата в детската градина; 
4. терапевтична подкрепа на деца имащи необходимост, с които не работи друг ресурсен 

учител от РЦПППО; 
5. консултиране на учителите по отношение на изграждането на подкрепяща среда в детската 

градина и за осигуряване на ерготерапия, сензорна интеграция и други образователни ресурси за 
децата със специални образователни потребности; 

6. осигуряване на обучение чрез алтернативни форми на комуникация; 
7. обучение в полезни умения и подготовка за самостоятелен живот; 
8. осъществяване на дейности в стаята на групата с цел приемане и приобщаване на децата със 

специални образователни потребности. 
9. изготвя и съхранява необходимата и изискуема документация по проект „Гаранция за 

детето“. 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Ресурсният учител, който ще бъде назначен по пилотен проект „Гаранция за детето“ в 

България, няма да извършва дейности, които се осъществяват от ресурсните учители от 
Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ 

 
II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  

1. За обявените позиции могат да кандидатстват: 
    лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. 
    лица в над трудоспособна възраст, които са придобили право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. 
    Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен 

почасов труд; 
2. Минимална образователна степен за заемане на длъжностите: 

    за психолог - бакалавър – специалност „Психология”; 
    за логопед – бакалавър – специалност „Логопедия“ или специалност съгласно чл. 20 от 

Наредба № 15 за статута и професионланото развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти; 

    за ресурсен учител – висше образование и професионална квалификация „учител“ 
съгласно т. 10.1 приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 за статута и професионланото развитие 
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 
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3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите на персонал за 
управление  на услугата "Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България": 
    - Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с деца със специфични 
образователни потребности; 

             - да познават нормативната база в областта на образованието.  
 -  Да притежават компютърна грамотност. 
  - Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с деца нуждаещи се от допълнителна подкрепа 
и взаимодействие с различни специалисти. 
  - Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип. 
 

Срок на трудовия договора: С одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови 
договори с продължителност до 30.06.2022 година от датата на подписване. 

 
      Работно време:  
             - пълен работен ден - 8 часа за изпълнение на дейността в двете детски гадини и посочените 
филиали; 
             - непълен работен ден – 4 часа за изпълнение на дейността в ДГ „Пролет“ гр. Айтос  и 
филиали с. Поляново и с. Карагеоргиево; 
             - непълен работен ден – 4 часа за изпълнение на дейността в ДГ „Здравец“ гр. Айтос     
 

Необходими документи: 

 заявление (по образец); 

 автобиография; 

 копие от документи за  придобита образователна степен (диплома); 

 копие от документи, удостоверяващи професионалния опит (трудова или служебна книжка); 

 копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти; 

 документ за самоличност (представя се за справка при подаване на документите за 
кандидатстване). 

 

      ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУРСА: 

      Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю. 
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ІV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕСТИЕ: 

      Документите могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17.00 ч. в Община Айтос. 
Приемът на документи започва от 15.03.2021 г. и приключва на 24.03.2021 г. включително.  

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в 
сградата на Община Айтос – на 26.03.2021г. Одобрените за интервю кандидати, ще бъдат поканени 
на 30.03.2021г. в Дирекция „КОВЗС“, като за часът на провеждане на интервюто ще бъдат уведомени 
по телефон, чиито номер предоставят в своята автобиография.  

 

За повече информация: тел.: 0898553492 – Мария Костова – координатор 


