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О Б Я В Л Е Н И Е 
 

ОБЩИНА ПЕРНИК УДЪЛЖАВА ПРОЦЕДУРА  ПО НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО 
ПРОЕКТ  „СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА 
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА ПЕРНИК”, ЗА 
СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:   

 
 Психолог – 1 бр. 
 Шофьор/поддръжка сграда – 1 бр. 
 
 
I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПСИХОЛОГ 
Основни функции: 

1. Познава  Методиките за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“ и 
„Социален асистент“ и „Домашен помощник“  и ги прилага в пряката си работа. 

2. Участва в разработването на Правилник за работа и вътрешния ред, Процедура за 
съхранение и достъп до документи, Етичен кодекс, Правила/методология за дейността на 
Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване  в общността или в 
домашна среда и други вътрешни документи, свързани с предоставянето на социалните услуги. 

3. Участва в изготвяне на оценка на потребностите от услуги на кандидатите за 
потребители, както и изработване на проектоплан на всеки кандидат. 

4. Участва в разработването и воденето на регистър на потребителя. 
5. Изготвя индивидуални планове и др. 
6. Извършва цялостната психологична дейност с потребителите на услугите в центъра.  
7. Извършва психодиагностиката, психотерапията, интеграцията и социализацията на 

потребителите, както и профилактиката, превенцията и промоцията на психичното им здраве. 
8. Въз основа на направената психодиагностика създава индивидуални и групови 

програми за психотерапия, които лично осъществява в  центъра. 
9. Извършва и психологически консултации на потребителите. 
10. Работи в тясно сътрудничество с наетите асистенти. 
11. Консултира другите специалисти по въпросите, свързани с психическото здраве на 

потребителите. Участва в събранията на екипите като конкретизира задачите за психическото 
развитие на децата при оценка на потребностите и при изготвяне и актуализиране планът за 
грижи. 

12. Съдейства за създаване и поддържане на благоприятен психологичен климат чрез 
участието си в обсъжданията на екипите и събранията. 

13. Организира и протоколира срещите, изготвя месечни отчети за дейността си. 
14. Участва в организирани обучения и супервизии от екипа за организация и управление 

на проекта. 
15. 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. 

 
Минимални изисквания за заемане на длъжността: 
1. Образование – висше, минимална образователна степен – “бакалавър”. 
2. Професионален опит. 
3.Умения за работа с компютър – MS office, Internet Explorer, Excel и др. 
4.Кандидатите да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия 

по възраст или стаж.  
 
II. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ШОФЬОР/ПОДДРЪЖКА СГРАДА 
Основни функции: 
 

1. Осигурява постоянна готовност на превозното средство за нуждите на центъра. 
2. Осигурява редовен технически преглед на повереното му превозно средство. 
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3. Поддържа в изправност МПС и осигурява необходимите ремонти, резервни части, 
гориво, смазочни материали. 

4. Готовност да изпълни възникнали транспортни нужди на центъра. 
5. Работи в сътрудничество с екипите на центъра в интерес на потребителите. 
6. Извършва дейности по поддъръжка и ремонт на сградния фонд. 
7. Участва, при необходимост, в организираните от Екипа за управление на проекта 

екипни срещи. 
8. 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. 

9. Изготвя месечни отчети за дейността си  
10. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността 
 

Изисквания за заемане на длъжността: 
1. Образование - средно. 
2. Професионален опит. 
3. Свидетелство за управление на МПС. 
4. Кандидатите да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия 

по възраст или стаж.  
Срок за подаване на документи: от 27.09.2016 г. до 10.10.2016 г. вкл.,  в отдел 

„Информационно и административно обслужване”- община Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1 А 
от 9.00 до 16.00 часа. 

V. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА 

1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в 
подбора, са: 

 Писмено заявление за кандидатстване – по образец. 

 CV – европейски формат. 

 Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни 
квалификации /за длъжностите, за които е приложимо, съобразно изискванията/. 

 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 
опит (трудова книжка, служебна книжка, договор и др.). 

 Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за 
умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния 
ред да от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец 

 Свидетелство за управление на МПС /за длъжност шофьор/ 
2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер 

/валидна е датата на получаване/ в  отдел „Информационно и административно обслужване”- 
община Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1 А от 9.00 до 16.00 часа за процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”. 

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се 
разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на община Перник. 

4. Подборът протича в два етапа: 

 Подбор по документи; 

 Интервю. 
До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са 

представили всички необходими документи в срок или представените документи не 
удостоверяват изпълнението на изискванията. 

Списък на допуснатите до събеседване кандидати да бъде изнесен на 
Информационното табло и интернет страницата на Община Перник до 17:00 часа на 17.10.2016 
година. 

Събеседването да се проведе на 21.10.2016 г. от 10:00 часа в сградата на община 
Перник, ет.1 - Заседателна зала. 
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Събеседването се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква 
степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, 
необходими за изпълнението на длъжността. 

Протоколът с класирането на кандидатите да бъде изнесен до 17:00 часа на 27.10.2016 
година. 

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Създаване на нов 
Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 
домашна среда в Община Перник”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0139-C001  съфинансиран 
от Европейския социален фонд на  Европейския съюз.   

Кметът на община Перник сключва трудов договор с класираните кандидати със срок до 
18.12.2017 г. 

Съобщенията във връзка с конкурсната процедура се обявяват на интернет страницата 
на Община Перник. 

 
VI. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: „Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда“ с адрес: гр. Перник, ул. „Инженерна“ 
№6  
 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: 
ВЯРА ЦЕРОВСКА 


