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УТВЪРДИЛ:  /п./п./   

ВЯРА ЦЕРОВСКА  

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК   

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  

ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0040-C01  

„УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПЕРНИК” 

 

Настоящата процедура за провеждане на подбор е създадена във връзка с реализирането 

на Проект BG05M9OP001-2.004-0040-C01 „Услуги за ранно детско развитие в община 

Перник“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 

„Услуги за ранно детско развитие“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване“ и важи единственно и само за този проект. 

 

 

 

Процедурата разписва правила за подбор на персонал в Център за услуги за ранно 

детско развитие и персонал за осъществяване на предвидените дейности за реализиране 

на услуги за ранно детско развитие в община Перник. 

  

Екипът за управление на проекта изготвя обявление за подбор, което се обявява 

чрез: 

а/ Публикуване на сайта на Община Перник; 

б/ Информационното табло на административната сграда на общината. 

 

Обявлението за подбор на персонал включва следното съдържание: 

 

1. Информация за проекта. 

2. Необходими документи, място и срок на подаване; 

3. Начин за провеждане на подбора; 

4. Приложение с място и характер на работата и изисквания за длъжността; 

 

 

 

Процедурата за подбор на персонал за работа включва следните работни позиции: 

 

I. За осигуряване на дейността на „Център за услуги за ранно детско развитие: 

1. Огняр - 1 щ. бр. (на трудов договор, на осем часов работен ден, със срок до 

30.04.2019 г.), за дейност „Управление и организация на Центъра, супервизия на 

наетия персонал и осигуряване на транспорт за посещение на интегрираните услуги 

и за мобилна работа“. 

 

II. Персонал за услуги ранно детско развитие: 
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2. Социален работник (на трудов договор, на четири часов работен ден, със срок до 

31.10.2019 г.) – 1 щ. бр. за дейност предоставяне на услугата „Ранна интервенция на 

уврежданията“. 

3. Социален работник (на трудов договор, на осем часов работен ден, със срок до 

31.10.2019 г.) – 2 щ. бр. за Дейност предоставяне 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 с деца и 

родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“. 

 

Минимални изисквания за заемане на работните позици 

 

Минималните изисквания за заемане на длъжностите и отговорности по позиции 

са кандидатите са, както следва: 

 

 Огняр  

Минимална степен на образование - средно. Наличен професионален опит. Да има 

познания и умения за поддръжка на материалната база и отоплителни съоръжения. 

Умения за работа в екип.  

Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа 

в екип, лоялност. 

 Социален работник  
Минимална степен на образование – висше, степен Бакалавър в сферата на социалните 

дейности и/или релевантно. Доказан професионален опит. Поведенчески характеристики 

– отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност 

да планира работата си. 

 

 

Трудовите договори ще бъдат сключвани в съответствие с националното 

законодателство при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда. 

 

Възнаграждението по трудов договор се осигурява, съгласно изискванията на 

Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“- Договор за безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0040-C01, по Оперативна програма „Развитие 

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

Европейския съюз до приключването на Проекта /31.10.2019 г./  

 

Подаване на документи 

 

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:  

Срокът за подаване на документите е не по-късно от 18:30 часа на 20.12.2018 г. вкл. 

Място за подаване на документи – гр. Перник, отдел „Управление на човешките ресурси 

и деловодство” (деловодство) на Община Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1 А, в 

работни дни, от 7:30 до 18:30 часа. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, 

посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие. 
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Когато след изтичане на срока за подаване на документи не е постъпило нито едно 

заявление, Кмета на община Перник удължава срока или прекратява процедурата за 

избор. 

 

1. Писмено заявление за кандидатстване – по образец /Образец № 1/. 

2. CV – европейски формат. 

3. Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни 

квалификации /за длъжностите, за които е приложимо, съобразно 

изискванията/. 

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, договор и др.). 

 

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

/валидна е датата на получаване/, в определения срок по процедурата. 

 

 

Етапи на подбор 

Подборът ще се проведе на два етапа – по документи и чрез провеждане на 

интервю. 

 

Преди обявеният краен срок за прием на документи, определен в обявлението, 

Кмета на община Перник определя състав на комисия за оценка на кандидатите. 

 

Комисията се състои от председател и четен брой членове, всички с право на глас. 

 

Комисията заседава в пълен състав и взема решенията си с мнозинство 50% +1 от 

общият брой на състава. 

За заседанията на комисията се води протокол, в който се вписват всички решения 

на комисията. Протоколът се подписва от председателя и всички членове. 

Комисията проверява и оценява подадените кандидатури на следните етапи: 

1. І-ви етап – Въз основа на проверка по документи. 

2. ІІ-ри етап – Въз основа на провеждане на интервю. 

До втори етап /интервю/ се допускат само кандидатите, успешно преминали етапа 

на документално съответствие. 

Членовете на комисията нямат право да разгласяват информация, която им е 

станала известна при провеждане на конкурса. 

 

Проверка по документи 

Комисията разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са 

представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на 

заложените изисквания, предвидени в обявлението: Писмено заявление, СV европейски 

формат, документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации, 

документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова 

книжка, служебна книжка, договор и др.), за всички обявени в процедурата длъжности. 

За всеки получен комплект документи, се отбелязва с „Да” и „Не” с пояснителни 

бележки за наличието на документите, в таблица за проверка на документацията 

/Образец № 2/.  

http://www.pazardjik.bg/images/stories/documents/2015/ZAYAVLENIE_DTSDU.doc
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При постъпил документ, който не удостоверява изпълнението на изискванията, в 

таблицата се отбелязва с пояснителна бележка. 

До по-нататъшно участие в процедурата за избор не се допускат лица, които не са 

представили всички необходими документи или представените документи не 

удостоверяват изпълнението на изискванията. 

Решението на комисията относно допуснатите и недопуснатите  до процедурата за 

избор кандидати, се оформя в протокол. 

Въз основа на решението си, в 2-дневен срок, комисията изготвя списъци на 

допуснатите  и недопуснатите до събеседване/интервю кандидати, които се подписват от 

председателя на комисията и се представят на кмета на община Перник за утвърждаване. 

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на 

събеседването/интервюто, часът и мястото на провеждането му. На недопуснатите до 

събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до 

събеседване кандидати са информирани за датата и мястото на провеждане на интервюто 

в обявление. Информацията се поставя на видно място – информационно табло на 

общината и  на сайта на община Перник. 

 

Събеседване/интервю 

На всички допуснати до този етап кандидати се задават едни и същи въпроси, които 

са предварително одобрени /Образец № 3/ 

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят, в 

каква степен всеки кандидат притежава професионални и делови качества, необходими 

за участие в планираните проектни дейности, свързани с работата и дейността на 

социалните услуги в Комплекса за социални услуги. 

Всеки член на комисията преценява качествата на кандидатите въз основа на 

неговите отговори по петстепенна скала /1-незадоволително, 2-задоволително, 3-добро, 

4- много добро, 5 – отлично/ и подпълва формуляр /Образец № 4/.  

Резултатът от събеседването на всеки кандидат е сбора от оценките на всички 

членове на комисията. 

 

Класиране 

Въз основа на оценките получени от събеседването, в срок до 3 (три) дни след 

провеждането на интервюто, комисията съставя списък в низходящ ред, въз основа на 

който класира успешно издържалите конкурса кандидати – с най-висок сбор точки, като 

същия се поставя на видно място – информационното табло на община Перник и сайта 

на общината. 

Преценката на комисията за класирането на кандидатите се оформя в протокол за 

проведения конкурс. Към Протокола се изготвя списък, включващ: кандидатите 

класирани за сключване на трудов договор, резерви и некласираните кандидати.  

При отказ на кандидат да заеме позицията, ръководителят на проекта уведомява 

следващият по ред кандидат, на посочени в подадените документи от кандидата - 

електронна поща и/или телефонен номер.  

Кандидати с резултат под 63 точки не се предлагат за сключване на договор. При 

незаети работни позиции по Проекта, се прави удължаване на срока на Процедурата за 

подбор на кандидати до заемането им. Удължаването на срока на Процедурата за Подбор 

се обявява на интернет сайта на Общината и на Информационното табло в 

административната сграда на общината. 

 

Към настоящата процедура са разработени и приложени следните документи: 
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1. Заявление – Образец № 1. 

2. Таблица за документално съответствие – Образец № 2. 

3. Въпросник за събеседване – Образец № 3. 

4. Формуляр за оценка от интервюто – Образец № 4. 

 

Обжалване 

Всеки кандидат, който не е класиран и одобрен за работа, може да подаде възражение 

до Кмета на община Перник, в едноседмичен срок от обявяването на крайните резултати. 

В тридневен срок от подаване на жалбата, комисията се произнася и уведомява писмено 

жалбоподателя. 

 

Приложение:  

Място и характер на работата на различните позиции на персонала. 
 

 

Съгласували: 

 

Александър Александров 

Ръководител на Проект 

BG05M9OP001-2.004-0040-C01 

 

Емил Станков 

Координатор на Проект 

BG05M9OP001-2.004-0040-C01 

 

Иван Пенков 

Счетоводител на Проект 

BG05M9OP001-2.004-0040-C01 

 

 

 

Изготвил:  

                    

Александър Александров 

Ръководител проект BG05M9OP001-2.004-0040-C01 

 

 

 

Съгласувал: 

Емил Станков  

Координатор на проект BG05M9OP001-2.004-0040-C01 
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Приложение 

 

Място и характер на работата на различните позиции на персонала 
 

по Проект BG05M9OP001-2.004-0040-C01 „Услуги за ранно детско развитие в община 

Перник“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

Управление и организация на Центъра за услуги за ранно детско развитие 

Управлението и организацията на Центъра за услуги за ранно детско развитие ще се 

осъществява от 5-членен екип: ръководител, счетоводител, шофьор/поддръжка сграда, 

хигиенист и огняр. Работното помещение на първите 4 от тях ще се намира в построената 

и оборудвана нова сграда по Проекта за социално включване (ПСВ) в кв. Тева, а огнярът 

ще работи и в сградата на бившия ДМСГД в гр. Перник, където ще се предоставят част 

от услугите за ранно детско развитие.  

 

Ръководителят ще отговаря за цялостната комуникация с наетите служители за 

предоставяне на социалните услуги, ще води комуникация с доставчиците и следи 

стриктното изпълнение на договорите с външните изпълнители, ще наблюдава дали 

услугите се предоставят качествено и съгласно нормативните изисквания за 

предоставянето на социалните услуги, ще води комуникация с други външни лица - 

бъдещи потребители и/или заинтересовани страни - други институции като местни 

детски ясни/градини, училища, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за 

закрила на детето, местни НПО в социалната сфера, органи на МВР, при необходимост, 

медии, кандидати за работа и други. Ръководителят ще отговаря за качеството и 

съблюдава стриктното изпълнение на методики за предоставяне на съответните 

социални услуги: Методическо ръководство за предоставяне на услугите за „Формиране 

и развитие на родителски умения“ и Семейно консултиране и подкрепа“; Методическо 

ръководство за предоставяне на услугите за „Ранна интервенция“ и „Индивидуална 

педагогическа подкрепа за деца с увреждания“. Ръководителят на центъра ще води и 

комуникация с външния изпълнител, който ще предостави услугата по супервизия на 

персонала за предоставяне на услугите за ранно детско развитие и ще планира сесиите с 

оглед потребностите на служителите. 

 

Счетоводителят/касиер/домакин ще отговаря за изготвянето на ведомости за заплати на 

служителите, наети за предоставянето на социалните услуги, ще завежда получените 

материали и консумативи и следи тяхното разходване, ще съставя и други първични и 

вторични счетоводни документи.  

 

Хигиенистът ще поддържа хигиената в помещенията, където се предоставят социалните 

услуги.  

 

Шофьорът ще осигурява транспорта на мобилните услуги и следи за поддръжката на 

автомобила и отчетните документи за разхода на гориво, поддръжката на сградите и 

други.  
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Очакван резултат: 

Осигурено управление и организация на услугите за ранно детско развитие, 

организирани и проведени 180 ч. супервизии на членовете на персонала; осигурено 

гориво и прилежащи разходи за поддържане на мобилни социални услуги; осигурени 

материали и консумативи, свързани с пряката работа с потребителите на услугите. 

 

Предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията" 

Целта на дейността е предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането 

на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на децата с 

увреждания. Тази услуга ще бъде осъществена в нейната пълна съвкупност от дейности, 

тъй като в община Перник има родилно отделение. Дейностите в рамките на тази услуга 

се осъществяват от Центъра за ранна интервенция на уврежданията, находящ се в 

сградата на бившия ДМСГД в гр. Перник. Някои от тези дейности ще се осъществяват в 

Центъра, други – в родилните отделения и чрез мобилна работа/работа на терен.  

 

Целевата група са деца с увреждания и техните родители. Капацитетът на услугата е 45 

деца + 75 родители. За предоставянето на услугата ще работят: 1 бр. педиатър, 2 бр. 

социален работник, 2 бр. логопед, 2 бр.рехабилитатор/кинезрапевт, 1 бр. психолог, 2 бр. 

медиатор. Ще бъдат закупени необходимите им дидактически и обучителни материали 

за 45 деца потребители.  

Услугата включва изпълнението на следните дейности: посещения на кинезитерапевт в 

отделенията за новородени в болниците, посещения в Центъра за ранна интервенция на 

уврежданията и редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата.  

 

Посещението на кинезитерапевта или друг специалист от Центъра за ранна интервенция 

на уврежданията при майката и детето в родилното отделение се прави възможно най-

скоро в периода на престоя на майката в болницата след раждането. Специалистът 

запознава майката (родителите) с основните положения, свързани с грижата за 

нейното/тяхното бебе. Общият брой посещения е едно или две, в зависимост от 

продължителността на престоя в болницата на новороденото и неговата майка. Услугата 

ще бъде достъпна за всички родители на бебета и малки деца с увреждания. Предвижда 

се и дейност, свързана с посещения на майката или друг член на семейството, заедно с 

бебето, в Центъра за ранна интервенция на уврежданията два или три пъти седмично, за 

работа с кинезитерапевта или с друг специалист в областта на рехабилитацията с оглед 

увреждането и проблемите на детето. Работата включва индивидуални дейности за 

детето с участието на родителя и включването на детето в група от негови връстници – 

при достигането на определен етап от развитието (в съответствие с оценката на екипа на 

Центъра) детето се включва в група за арт терапия, психомоторни дейности и др. (ако е 

необходимо и по ориентация и мобилност, хипотерапия, която е изключително 

подходяща за деца с церебрална парализа, плуване).  

 

Тази дейност също така е свързана с консултиране (относно съществуващата мрежа от 

услуги и достъпната за родителите и за детето финансова подкрепа, консултация по 

проблеми, които възникват при ежедневната грижа за детето, родителските 
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отговорности, семейните трудности, свързани с необходимостта от осигуряване на 

грижи за дете с увреждане и др.).  

Услугата следва да бъде достъпна за всички родители на бебета и малки деца с 

увреждания. Предвиждат се и редовни посещения на мобилен екип в домовете на 

семействата. Целта на тази дейност е мониторинг на грижите за децата и осигуряване на 

подкрепа за формиране и подобряване на уменията за грижа за децата.  

 

Дейността ще се предоставя в домовете на потребителите на услугата, затова наличието 

на мобилен екип е наложително. Дейностите може да включват и наблюдение на процеса 

на интегриране на децата в детските градини, мониторинг на детското развитие и др. 

 

За предоставянето на услугата "Ранна интервенция на уврежданията" ще бъдат наети 1 

бр. педиатър, 2 бр. социален работник, 2 бр. логопед, 2 бр. 

рехабилитатор/кинезитерапевт, 1 бр. психолог, 2 бр. медиатор (родител експерт от опит) 

на трудов договор, като 1 бр. социален работник, 1 бр. рехабилитатор/кинезитерапевт и 

1 бр. логопед ще работят на половин работен ден, а останалите на пълен.  Дейността ще 

се осъществи в стриктно съответствие с приетото Методическо ръководство за 

предоставяне на услугите за „Ранна интервенция на уврежданията“ и под наблюдението 

на ръководителя на центъра за предоставяне на услуги за ранно детско развитие.  

 

Очакван резултат:  

Предоставена и поддържана социална услуга "Ранна интервенция на уврежданията", 

чрез следните дейности: посещения на кинезитерапевт в отделенията за новородени в 

болниците, посещения в Центъра за ранна интервенция на уврежданията, редовни 

посещения на мобилен екип в домовете на семействата. Дейността ще подпомогне 45 

деца и 75 родители годишно. 

 

Предоставяне на услугата "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с 

увреждания" 

 

Целта на услугата е подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас 

в масовото училище.  

Целевата група са деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас.  

Услугата ще се предоставя в подходящи помещения в построената и обзаведена нова 

сграда по ПСВ в кв. Тева в община Перник, училища, детски градини, други социални 

услуги в общността, домовете на децата.  

Капацитетът на услугата е 30 деца.  

Дейността включва оценка на нуждите на децата от подкрепа. Децата ще получат помощ 

за усвояване на знанията и уменията, необходими за първи клас. Услугата ще включва и 

наблюдение на адаптирането на детето и неговото развитие през първата година в 

училище. По-специално дейността обхваща: оценка на нуждите на децата от подкрепа, 

индивидуална работа по няколко пъти седмично за оказване на помощ на децата при 

усвояването на знанията и уменията, необходими за първи клас, работа с родителите за 

развиване на умения за подкрепа на децата през учебната година, ако предстои децата да 

бъдат интегрирани в масово училище, освен индивидуалната работа с тях ще е 
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необходима и групова работа, за да се запознаят децата със социалната среда и да им се 

помогне да изградят социални умения.  

Дейността се изпълнява от специален педагог, а при необходимост детето се насочва към 

Центъра за ранна интервенция на уврежданията за консултиране с други специалисти - 

психолог, логопед и други.  

 

Основните задължения на специалния педагог са: проучване на целевата група, с която 

педагога ще работи, с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейността, 

използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и 

оценяване равнището на усвоеното знание от всяко насочено към услугата дете за 

адекватно планиране на педагогически намеси относно подготовката за първи клас; 

подготовка на план за дейността си и на индивидуални програми за работа с всяко дете 

на 5/6 години, съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти: 

развитие на комуникативни и комуникационни умения, умения за самостоятелна работа 

в клас и в къщи, умения за самостоятелно учене, работа в група, за решаване на 

проблеми, за критично и конструктивно мислене; осъществяване на взаимодействие с 

родителите на децата, бъдещите учители на децата и други; участие в разработването на 

индивидуални планове или на програми в детската градина или предучилищната група, 

където децата са интегрирани; провеждане на индивидуални занимания с деца с 

увреждане на 5/6 години с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома 

на детето или в помещение за индивидуална работа; провеждане на групови занимания 

с деца с еднакъв тип увреждане на 5/6 годишна възраст; разработване на обучителни 

програми, обучителни и информационни материали, методики и други, консултации с 

родителите относно принципите на интегрираното обучение на деца със специални 

образователни потребности; подбор на учебни средства и материали и учебни помагала, 

подходящи за конкретната обучителна ситуация; обучение на родителите за прилагането 

на похвати за работа с детето с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот 

и за самоподготовката на детето в къщи; посещение, заедно с децата и родителите на 

училище, с цел запознаване с началните учители и учебната среда; поддържане на 

индивидуални досиета на децата, с които работи; създаване и поддържане на 

индивидуално досие за всяко дете - потребител на услугата. 

 

Дейността ще се осъществи в стриктно съответствие с приетото Методическо 

ръководство и под наблюдението на ръководителя на центъра за предоставяне на услуги 

за ранно детско развитие. При изпълнение на задачите педагогът ще спазва стриктно 

Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, 

семейства и общности; Програмата за обучение на доставчици на услугата 

„Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”, създадена по ПСВ; да 

прилага Методиката на екипната работа по случай; да участва в срещите на екипа от 

консултанти по проекта, както и да им оказва съдействие, съгласно своите 

компетентности; да води и поддържа документация за изпълнението на възложените му 

задачи; да оказва съдействие на органите за закрила на детето в общината; да 

сигнализира на компетентните органи в случай на дете в риск и да оказва съдействие при 

работата по случая, оказване на съдействие и взаимодействие с екипа за ранна 

интервенция на уврежданията по проекта; участие в периодични срещи с останалите 

специалисти, особено с екипа за ранна интервенция на уврежданията, включени в 
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дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и 

други; участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и 

обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни 

материали относно същността на услугaтa, в която участва. 

 

Очакван резултат: 

Предоставена социална услуга "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с 

увреждания" за 30 деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас годишно. 

Децата ще получат помощ за усвояване на знанията и уменията, необходими за първи 

клас. Извършено наблюдение на адаптирането на детето и неговото развитие през 

първата година в училище. Извършени оценки на нуждите на децата от подкрепа, 

индивидуална работа по няколко пъти седмично за оказване на помощ на децата при 

усвояването на знанията и уменията, необходими за първи клас, индивидуална и групова 

работа с родителите за развиване на умения за подкрепа на децата през учебната година. 

 

Предоставяне 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 с деца и родители, които не са от 

уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" 

 

Дейността включва предоставяне 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 с деца и родители, които не са от уязвими групи, 

с цел посещаване на детска градина" чрез Семейно-консултативен център.  

 

Целта на дейността е подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни 

проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване 

и реализация. Капацитетът на услугата е 300 семейства.  

 

Предоставянето на услугата ще спомогне за увеличаване на възможностите за социална 

интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения – общуване, изготвяне 

на семейния бюджет, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на 

уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред 

общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на 

информация по въпроси като репродуктивното здраве, методите на контрацепция, 

болестите, предавани по полов път, адресиране на проблемите на насилието и 

неглижирането на деца.  

 

Целевата група на услугата са уязвими семейства, младежи от високо рискови общности, 

родители на деца с увреждания, родители, които не полагат достатъчна грижа за децата 

си, неглижирани деца и/или деца – жертви на насилие.  

 

Капацитетът на услугата е 300 семейства годишно.  

 



Проект BG05M9OP001-2.004-0040-C01 “Услуги за ранно детско развитие в община Перник” 
Приоритетна ос 2: BG05M9OP001-2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”  

Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Персоналът, който ще я осъществява е психолог, 2 бр. социален работник, 2 бр. медиатор, 

педиатър, гинеколог, медицинска сестра, акушерка и юрист.  

 

Ще се проведат следните поддейности: Групови и индивидуални сесии за семейно 

планиране, групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г., 

консултиране и подкрепа (индивидуално или групово), консултация на деца, живеещи в 

рискова семейна среда, работа с деца, интегрирани в детски градини, с цел посещаване 

на детска градина, работа с родителите на децата, интегрирани в детски градини, с цел 

посещаване на детска градина, работа с останалите родители – организиране на срещи за 

преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина, 

съвместна работа с всички родители на деца, посещаващи детска градина.  

 

Услугите ще се предоставят в детски ясли, детски градини, в построената и обзаведена 

нова сграда по ПСВ в кв. Тева и в домовете на семействата. Мобилната работа е особено 

важен елемент от дейността и голяма част от дейностите ще се извършват по този начин. 

 

За предоставянето на услуги "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации 

на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитив на родителски умения", 

"Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и 

родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на 

детска градина" ще бъдат наети 1 бр. психолог, 2 бр. социален работник, 2 бр. медиатор 

на трудов договор на пълен работен ден, с изключение на психолог, който е на половин 

работен ден, а педиатър, гинеколог, медицинска сестра, акушерка и юрист ще бъдат 

наети на граждански договор за както следва: 200, 200, 400, 400, 400 часа годишно. 

Дейността ще се осъществи в съответствие с приетото Методическо ръководство за 

предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно 

консултиране и подкрепа".  

 

Индивидуалните сесии за семейно планиране ще бъдат провеждани, когато възникне 

необходимост. Груповите сесии ще се провеждат по предварително посочени теми 

веднъж седмично за групи от по 8-10 души, като общият брой на сесиите за всяка група 

следва да бъде между 5 и 8 сесии. Групите за консултация и подкрепа на родители на 

деца от 3 до 7 г. са свързани с предоставяне на социални, юридически и други видове 

консултации. Консултирането и подкрепата са насочени към идентифициране на децата 

и семействата в риск; оказване на подкрепа.  

 

Услугата се основава на групова работа с родители, които не полагат достатъчни грижи 

за децата си и предполага групова или индивидуална работа – консултиране и 

психотерапия на деца, подложени на насилие и неглижирани деца, когато това е 

установено.  

 

Мобилната работа на терен обхваща обхождане на рисковите райони най-малко веднъж 

седмично. Консултацията на деца, живеещи в рискова семейна среда е свързана с 

индивидуална работа с деца, които живеят в условия, възпрепятстващи тяхното развитие. 

Консултацията ще бъде комплексна и ще включва мобилни дейности в по-затворените 

общности. Работата с деца, интегрирани в детски градини, с цел посещаване на детска 
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градина цели предварителна работа “на място” за намаляване на стреса и по-бърза 

адаптация към новата и нежелана среда и индивидуално обучение за преодоляване на 

дефицити. Работата с родителите на децата, интегрирани в детски градини, с цел 

посещаване на детска градина е свързана с предоставянето на възможност за срещи на 

родителите с персонала в детските градини и социални работници. Работата с останалите 

родители чрез срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в 

детска градина. 

 

Очакван резултат: 

Предоставени услуги "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 с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на 

детска градина" за 300 семейства годишно. 

 

Предоставяне на услугата "Подкрепа за осигуряване на здравна детска 

консултация и дейности по превенция на заболяванията" 

 

Целта на услугата е да се осигури редовно наблюдение на здравното, физическото и 

психомоторното развитие на бебетата и децата и превенция на детската заболеваемост, 

смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна 

детска възраст.  

 

Основна целева група, която ще се възползва от предоставянето на услугата, са уязвими 

семейства и техните деца. В частност, услугата е насочена към родители на новородени 

и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при 

общопрактикуващ лекар или не го посещават.  

 

Капацитетът на услугата е 500 потребители.  

 

Услугата ще бъде предоставяна в специално оборудвана стая за измерване на височина 

и тегло, маса за преглед на бебета, стая за леки медицински процедури и др., в детски 

градини в гр. Перник, както и в подходящи помещения в сградата на бившия Дом за 

медико-социални грижи в гр. Перник.  

 

Потребителите, които ще се възползват от услугата са деца от уязвими групи или от 

групи, изложени на риск, а именно: общности с различен етнически произход, и по-

конкретно ромската етническа група; безработни с бебета и малки деца; родители, 

получаващи социални помощи с бебета и малки деца; семейства, живеещи в лоши битови 

условия; семейства с ниско ниво на образование; деца от семейства без 

общопрактикуващ лекар или такива, чийто общопрактикуващ лекар не е педиатър; деца 

от семейства без здравна осигуровка; деца от семейства, в които не се полага достатъчна 

грижа за децата; всички деца с увреждания; деца със здравословни проблеми (тегло при 

раждане под нормата и др.)  
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Дейността предвижда наблюдението на здравното, физическото и психомоторното 

развитие на бебетата и децата да се осъществява посредством редовно измерване на 

височината и теглото на детето, главата, гръдния кош, проверяване на здравното 

състояние, следене на графика за имунизации и прегледи.  

 

Предвижда ежемесечно през първата година, на тримесечие през втората година и на 

полугодие през третата година да се провеждат прегледи и диагностика на 

психомоторното развитие. Ще се провеждат консултации за смущения в храненето, при 

които ще се наблегне на насърчаване на кърменето, измерване на бебето с цел 

установяване на количеството кърма, което бебето приема при хранене и други, както и 

ще се проведе обучение по здравословно хранене, съответстващо на възрастта и 

индивидуалните нужди на детето. Предвижда се потребителите да получат консултации 

по отношение на съня, в частност информация по отношение на физико-психологичните 

страни на съня на бебетата, консултиране при проблеми със съня, водене на график на 

спане и др., както и обучение за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за 

бебето, практики за подобряване на здравето.  

 

По време на изпълнението на дейността родителите ще получат съдействие за 

регистрация при общопрактикуващ лекар. В резултат, редовното извършване на 

прегледи и консултации ще подпомогне предотвратяването на детски заболявания сред 

представителите на целевата група. Услугата може да има и мобилен аспект, т.е. ще се 

предоставя посредством посещения в домовете на родителите, работа в общността за 

превенция на заболяванията, информиране и консултиране. Основния персонал, 

ангажиран с предоставянето на здравни консултации и извършването на прегледи е 

следният: педиатър, медицинска сестра, стоматолог и медиатор. 

 

За предоставянето на услуга "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и 

дейности по превенция на заболяванията" ще бъдат наети стоматолог и медицинска 

сестра на граждански договор за съответно 200 и 720 часа годишно, като единият 

медиатор и педиатъра, назначени за услуга "Ранна интервенция на уврежданията" на 

трудов договор ще работят и за тази услуга общо пълен работен ден за двете услуги. 

Дейността ще се осъществи в стриктно съответствие с приетите методики за работа и 

под наблюдението на ръководителя на центъра за предоставяне на услуги за ранно детско 

развитие.  

 

Очакван резултат: 

Предоставена услуга "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и 

дейности по превенция на заболяванията" за 500 деца на възраст от 0 до 7 години; 

Закупени материали и консумативи за 500 деца. 

 

Предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за 

повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" 

 

Дейността е насочена към увеличаване на готовността на децата от целевата група и 

мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. 

Основна целева група са деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с 
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увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас и по-конкретно: деца на 5, 6 

или 7 годишна възраст (след завършване на предучилищната подготовка) от семейства 

от уязвими групи - уязвими етнически групи, по-специално ромската общност, 

получатели на социални помощи, безработни, семейства с три и повече деца, самотни 

родители; семейства, живеещи в отдалечени райони; деца, чийто майчин език не е 

български и които срещат затруднения при общуването на български език; родители на 

деца, посещаващи летни групи/училища. 

 

Предвижда се в изпълнение на дейността да бъдат създадени летни групи/училища, като 

целта е да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения 

на децата в предучилищното образование.  

 

Капацитетът на услугата е 30 потребителя годишно. 

 

За периода на изпълнение на проекта ще се проведат две летни училища. В летните 

училища образователните елементи ще бъдат комбинирани с игри и дейности, 

обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. Летните училища ще 

благоприятстват за подобряване на предучилищната подготовка на децата и ще ги 

подпомогнат при преодоляване на затруднения в изучаването на български език като по 

този начин им осигурят възможност за равен старт в първи клас в смесени училища. 

Децата ще бъдат разделени на групи в зависимост от техните нужди. Групите ще играят 

игри, които ще бъдат съобразени с потребностите на представителите им. Ще се 

провеждат кратки екскурзии в гр. Перник и в околните градове и села, като заедно с 

децата ще бъдат включени и родителите като техни придружители. Предвижда се да се 

организират и провеждат състезания и викторини в края на всяко лятно училище. 

Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят 

придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. 

 

По време на изпълнението на дейността ще се провеждат ежемесечни срещи с 

родителите, като акцент при провеждането им ще бъде поставен върху мотивацията на 

родителите за равен старт на техните деца при постъпване в първи клас. Родителите ще 

бъдат включени във всички подготвителни дейности за провеждането на летните 

училища.  

 

Предвижда се да се създадат групи от деца от рисковите общности, като целта им е да се 

подпомогне преодоляването на изоставянето по отношение на придобиването на 

социални умения и свободното владеене на български език. Родителите също ще бъдат 

включени и информирани с цел поддържане на тяхната мотивация за записване на децата 

в училище. Летните училища ще се провеждат в училището, в което ще учи детето или в 

детска градина на територията на общината.  

 

За предоставянето на услуга "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на 

училищната готовност на децата за равен старт в училище" ще бъдат наети педагог и 

медиатор/помощник възпитател на граждански договор съответно 230 и 230 часа 

годишно. Дейността ще се осъществи в стриктно съответствие с приетите методики за 
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Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

работа и под наблюдението на ръководителя на центъра за предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие.  

 

При изпълнение на задачите персоналът ще спазва стриктно Етичния кодекс на 

работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и 

общности; ще участват в срещите на екипа по управление на проекта и другите 

служители, както и ще им оказват съдействие, съгласно своите компетентности; ще водят 

и поддържат документация за изпълнението на възложените им задачи; ще оказват 

съдействие на органите за закрила на детето в общината; ще сигнализират компетентните 

органи в случай на дете в риск и оказват съдействие при работата по случая. 

 

Очакван резултат 

Предоставена услуга "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на 

училищната готовност на децата за равен старт в училище" за 30 деца годишно. 

 

 

 

 

Изготвил:  

Александър Александров 

Ръководител проект 

 

 

Съгласувал: 

Емил Станков  

Координатор на проект BG05M9OP001-2.004-0040-C01 


