
   
 

 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип в община Разград, 

гарантиращи живот в семейна среда и достъп до грижи и услуги според индивидуалните потребности на децата и младежите“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разград и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган на ОПРЧР 2014-2020 г.” 

 

 

 

ОБЩИНА РАЗГРАД 

Във връзка с изпълнение проект „Създаване на нови форми на социални услуги от 

резидентен тип в община Разград, гарантиращи живот в семейна среда и достъп до грижи и 

услуги според индивидуалните потребности на децата и младежите“ по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0028-C01 по процедура за директно 

предоставяне BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на 

децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални 

услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020 г., Община Разград,  

 

О Б Я В Я В А  

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 

18 г. И НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЛАДЕЖИ ОТ 18 ДО 21 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ,  ЗА 

СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 

 

1. За Преходно жилище за деца от 15 до 18 г.: 

 Управител – ½ щ. бр.; 

 Социален работник - 2 щ. бр.; 

 Психолог – ½ щ. бр.; 

 Трудотерапевт – 1 щ. бр.; 

 Домакин/работник поддръжка – 1 щ. бр. 

 

2. За Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години: 

 Координатор - ½ щ. бр.; 

 Психолог - ½ щ. бр.; 

 

*Длъжностите управител/координатор и психолог са предвидени за изпълнение по ½ щ. 

бр. в двете услуги. 

 

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ,  

СВЪРЗАНА С ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР 

 

Наименование на работодател: Община Разград. 

Място на работа: 

1. Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, с адрес: общ. Разград, гр. Разград, ул. 

„Трапезица” № 1А; 

2. Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години, с адрес: общ. Разград, гр. 

Разград, ж.к. „Орел“, бл. 28. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ХАРАКТЕР НА РАБОТАТА 

 

1. УПРАВИТЕЛ/КООРДИНАТОР – 1 щ.бр. (по ½ щ. бр. в двете услуги) 

1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 образование - висше; 

 образователно-квалификационна степен – магистър; 
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 специалност - „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Психология“ или друг 

хуманитарен профил; 

 професионален опит – минимум 2 (две) години в сферата на социалните услуги. 

 

1.2. Специфични изисквания 

 компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; 

 адаптивност и психологическа нагласа за работа с младежи;  

 отлични комуникативни, организационни и лидерски умения; 

 умения за формиране и ръководене на екип. 

 

1.3. Основни задължения и отговорности за длъжността: Планира, организира, 

ръководи и контролира всички дейности в социалните услуги Преходното жилище и 

Наблюдавано жилище; Определя целите на екипа и координира общите действия за 

постигането им; Изготвя планове и процедури на социалната услуга в съответствие с 

документите на Община Разград; Организира и ръководи екипни срещи; Установява 

контакти с други институции и организации, с цел пълноценното функциониране на 

социалните услуги; Отговаря за разработването и съхранението на документацията, 

отнасяща се до функционирането на услугите в съответствие с нормативните изисквания и 

изискванията по проекта; Оказва подкрепа на потребителите на социалните услуги; 

Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в 

социалните услуги; Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта. 

 

  

2. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ– 2 щ.бр. 

2.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 образование – висше; 

 образователно-квалификационна степен – бакалавър; 

 специалност - „Социални дейности", „Социална педагогика“, „Психология“ или друг 

хуманитарен профил; 

 професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в 

областта на работа с деца и младежи е предимство. 

 

2.2. Специфични изисквания:   

 компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; 

 адаптивност и психологическа нагласа за работа с деца и младежи;  

 отлични комуникативни и организационни умения; 

 умения за работа в екип. 

 

2.3. Основни задължения и отговорности за длъжността: Осъществява комуникация с 

потребителите на услугата и семействата им; Отговаря за опазване живота и здравето на 

потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от 

услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, 

установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност; Отговаря за 

изготвянето на специализираната оценка с мултидисциплинарния екип от ПЖ; Организира 

изготвянето на индивидуален план за услуги от мултидисциплинарния екип на база на 

специализираната оценка и в съответствие с целите, заложени в плана за действие; 

Координира дейностите на персонала на ПЖ при изпълнение на ежедневните им 

задължения, осъществява координация между потребителите и екипа за организация и 

управление на проекта; Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график; 



   
 

 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип в община Разград, 

гарантиращи живот в семейна среда и достъп до грижи и услуги според индивидуалните потребности на децата и младежите“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разград и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган на ОПРЧР 2014-2020 г.” 

 

 

Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите; Участва в 

обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ПЖ. 

  

3. ПСИХОЛОГ – 1 щ.бр. (по ½ щ. бр. в двете услуги) 

3.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 образование – висше,; 

 образователно-квалификационна степен – бакалавър по специалност „Психология"; 

 професионален опит – не се изисква, но допълнителната квалификация и/или опит в 

областта на работа с деца, младежи  и семейства  е предимство. 

 

3.2. Специфични изисквания: 

 компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; 

 адаптивност и психологическа нагласа за работа с деца/младежи в риск;  

 отлични комуникативни и организационни умения; 

 умения за работа в екип. 

 

3.3. Основни задължения и отговорности за длъжността: Участва при оценка на 

потребностите и изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите; Планира 

психологическата работа с потребителите, като спазва определените срокове; Прилага 

подходящи психологически интервенции за удовлетворяване на потребностите на 

децата/младежите, включително индивидуално и групово консултиране, тренинг или 

терапия; Консултира родителите и семействата на децата/младежите по въпроси, свързани с 

тяхното развитие и възпитание; Води съответната документация по предоставяне на 

услугите и отразява психологическата работа с потребителите в стандартизирани 

формуляри; Участва в екипни срещи. 

 

 

  

4. ТРУДОТЕРАПЕВТ В ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ - 1 щ.бр. 

4.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 образование – средно или висше; 

 специалност - „Трудотерапия“, както и специалности с хуманитарен, социален и/или  

педагогически профил; 

 професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство. 

 

4.2. Специфични изисквания: 

 компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; 

 адаптивност и психологическа нагласа за работа с деца и младежи;  

 отлични комуникативни и организационни умения; 

 умения за работа в екип. 

 

4.3. Основни задължения и отговорности за длъжността: Работи за постигане на 

самостоятелност и улесняване участието на потребителите в обществения живот чрез 

придобиване и развитие на трудови навици и умения; Оказва помощ и подкрепа, като спазва 

нормативните документи; Участва в изготвянето на оценки за потребностите на всяко 

дете/младеж; Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните 

възможности и личния избор на всяко дете/младеж; Работи по изготвени от него програми за 

индивидуална и групова работа и месечен график; Сформира групи за работа с 

деца/младежи с общи интереси; Информира и обсъжда с роднините на децата/младежите 
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тяхното състояние и  постигнатите резултати; Води необходимата документация и отчетност; 

Участва в екипни срещи. 

 

 

5. ДОМАКИН/РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА – 1 щ.бр. 

5.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 образование - средно; 

 професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство. 

 

5.2. Специфични изисквания: 

 компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; 

 адаптивност и психологическа нагласа за работа с деца/младежи в риск; 

 умения за работа в екип и водене на документи; 

 

5.3. Основни задължения и отговорности за длъжността: Организира доставянето на 

закупените стоки и материали; Участва в товарене и разтоварване на материали, хранителни 

продукти, стоки, инвентар и др.; Отговаря за опазване на имуществото и неговото 

използване по предназначение и икономичното използване на материали и консумативи; 

Извършва малки ремонтни работи по сградите; При възникнала необходимост за ремонт, 

както и при аварийна ситуация информира прекия си ръководител; Монтира спомагателни 

съоръжения; Подменя счупени и развалени съоръжения и части от тях; Прави заявки и 

отчита вложените при поддържането и ремонта резервни части и материали; Отговаря за 

опазване на имуществото и неговото използване по предназначение и икономичното 

използване на материали и консумативи; Изпълнява и други разпореждания на Управителя 

на социалните услуги. 

 

 

ІІI. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА 

 

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за 

участие в подбора, са: 

 Писмено заявление (по образец - Приложение № 1);  

 Автобиография (по образец - Приложение № 2);  

 Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (по образец - Приложение № 3);  

 Декларация (по образец - Приложение № 4); 

 Копие от документи за придобита образователна степен (диплома), допълнителни 

квалификации;  

 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж  и 

професионалния опит.  

 

*При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с 

документи. 

  

IV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА 

 

 Подборът протича в два етапа: 

 Първи етап - проверка за съответствието на представените документи с обявените 

изисквания. 
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 До участие в интервюто не се допускат лица, които не са представили всички 

необходими документи в срок, документите не са по образец и/или не отговарят на 

изискванията за заемане на длъжността. 

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

часът и мястото на провеждане на интервюто ще се обявят на Информационното табло в 

административната сградата на Община Разград и на сайта на Община Разград. 

  

 Втори етап - събеседване (интервю) с допуснатите кандидати. 

Събеседването с допуснатите кандидати цели изясняване на: мотивите за 

кандидатстване; професионалните компетенции; уменията за работа в екип и общуване; 

нагласите за вземане на решения. 

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от 

интервюто и списък с класираните кандидати, който се обявява на Информационното табло в 

сградата на Общинска администрация и на сайта на Община Разград. 

С класираните кандидати се сключва трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка 

с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, с продължителност до приключване на дейностите по 

проекта, не по-късно от 31.12.2023 г.  

 

 

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

 

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер 

(валидна е датата на получаване) в административната сграда на Община Разград, с адрес: 

гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, стая № 06 (деловодство), в срок от  28.04.2021 г.   

до  17:30 часа на 28.05.2021 г.  включително. 

 

Всички  съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на информационното табло в 

административната сграда на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А 

и ще се публикуват на официалната интернет страница на общината, с адрес: 

www.razgrad.bg в рубрика „Проекти”, проект BG05M9OP001-2.019-0028-C01 „Създаване на 

нови форми на социални услуги от резидентен тип в община Разград, гарантиращи живот в 

семейна среда и достъп до грижи и услуги според индивидуалните потребности на децата и 

младежите“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

Допълнителна информация във връзка с подбора може да бъде получена на телефон 

084 618 146, на сайта на Община Разград www.razgrad.bg и в стаи 507 в административната 

сграда на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А. 

http://www.razgrad.bg/
http://www.razgrad.bg/

