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ОБЯВА  

за подбор на персонал  

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ в качеството си 

на партньор на Бенефициента – Община Русе по проект BG05M9OP001-2.056-0007-

2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на 

уязвими групи на територията на Община Русе“, финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и 

интелигентен растеж“ 2014-2020 

ОБЯВЯВА 

Процедура за подбор на персонал, необходим за реализиране на дейностите по проект 

BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и 

образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ за 

следните позиции:  

1. Логопед – 1 позиция 

Описание на длъжността: Осигурява подкрепа за личностно развитие на деца от детските 

градини – партньори по проекта (ДГ „Русалка“, ДГ „Пинокио“, ДГ „Незабравка“ и ДГ 

„Синчец“), нуждаещи се от обща и допълнителна подкрепа чрез провеждане на ефективна 

превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните 

нарушения на децата, осъществява корекционно-възпитателната работа с децата, като 

работи индивидуално и групово с тях. Осъществяване на дейности за развитие на обща и 

фина моторика.  

Изисквания за заемане на длъжността: 

• Висше образование -  завършена образователна степен магистър/бакалавър със 

специалност „Логопедия“; 

• Да притежава не по-малко от 7 години трудов стаж като логопед; 

• Да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето,  предучилищната и 

началната педагогика;  

• Да притежава личностни качества и умения за идентифициране на специфичните 

потребности на целевите групи; способност за работа в мултидисциплинарен екип и в 

партньорство с други организации; отлични комуникативни умения и опит в общуването; 

лична мотивация и способност за приоритизиране и иницииране на нови модерни практики; 

надеждност, гъвкавост, откритост, енергичност, ангажираност в процесите на подкрепа на 

децата и семействата в неравностойно положение. 

http://www.eufunds.bg/


   

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------------------- 
Проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно 

включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ 2014-2020, 

съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по  Кодекса на труда,  на 

непълен работен ден за общо 800 часа със срок до 31.05.2023г.  

2. Психолог  –  2 позиции, от които: 

2.1. Психолог за работа с деца – 1 позиция 

Описание на длъжността: Отговаря на потребностите от полагането на специални грижи 

за психичното здраве на подрастващите в учебните заведения – партньори по проекта (ДГ 

„Русалка“, ДГ „Пинокио“, ДГ „Незабравка“ и ДГ „Синчец“, ОУ „Олимпи Панов“), 

формирането на позитивни социални нагласи и ценностни ориентации, превенция на 

негативни явления и осигуряване на условия за пълноценно взаимодействие между детето 

и факторите на обкръжаващата го среда в образователна и семейна среда. 

Изисквания за заемане на длъжността: 

• Висше образование -  завършена образователна степен магистър/бакалавър, специалност 

„Психология“ или „Педагогика” или по друго професионално направление с присъдена 

професионална квалификация „Учител” и допълнителна професионална квалификация 

„Психолог”; 

• Да притежава не по-малко от 7 години трудов стаж като психолог или учител и 

допълнителна професионална квалификация „Психолог”; 

• Да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето;  

• Да притежава личностни качества и умения за идентифициране на специфичните 

потребности на целевите групи; способност за работа в мултидисциплинарен екип и в 

партньорство с други организации; отлични комуникативни умения и опит в общуването; 

лична мотивация и способност за приоритизиране и иницииране на нови модерни практики; 

надеждност, гъвкавост, откритост, енергичност, ангажираност в процесите на подкрепа на 

децата и семействата в неравностойно положение. 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по  Кодекса на труда,  на 

непълен работен ден за общо 500 часа със срок до 31.05.2023г.  

2.2. Психолог за работа с родители – 1 позиция 

Описание на длъжността: Организира и провежда индивидуални и групови сесии с 

родители на деца, обучавани в учебните заведения – партньори по проекта (ДГ „Русалка“, 

ДГ „Пинокио“, ДГ „Незабравка“ и ДГ „Синчец“, ОУ „Олимпи Панов“) във връзка с 

повишаване на родителския им капацитет, формиране на позитивно отношение към 

образованието, превенция на риска от ранно отпадане от образователната система и 

създаване на устойчив модел на сътрудничество образователна институция – родителска 

общност. 

Изисквания за заемане на длъжността: 

• Висше образование -  завършена образователна степен магистър/бакалавър, специалност 

„Психология“ или „Педагогика” или по друго професионално направление с присъдена 
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професионална квалификация „Учител” и допълнителна професионална квалификация 

„Психолог”; 

• Да притежава не по-малко от 7 години трудов стаж като психолог или учител и 

допълнителна професионална квалификация „Психолог”; 

• Да познава нормативната уредба в областта на образованието и на закрилата на детето;  

• Да притежава личностни качества и умения за идентифициране на специфичните 

потребности на целевите групи; способност за работа в мултидисциплинарен екип и в 

партньорство с други организации; отлични комуникативни умения и опит в общуването; 

лична мотивация и способност за приоритизиране и иницииране на нови модерни практики; 

надеждност, гъвкавост, откритост, енергичност, ангажираност в процесите на подкрепа на 

децата и семействата в неравностойно положение. 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по  Кодекса на труда,  на 

непълен работен ден за общо 500 часа със срок до 31.05.2023г.  

3. Социален педагог  – 1 позиция 

Описание на длъжността: Организира и провежда индивидуални и групови сесии с 

родители на деца, обучавани в учебните заведения – партньори по проекта (ДГ „Русалка“, 

ДГ „Пинокио“, ДГ „Незабравка“ и ДГ „Синчец“, ОУ „Олимпи Панов“) във връзка с 

повишаване на родителския им капацитет, формиране на позитивно отношение към 

образованието, превенция на риска от ранно отпадане от образователната система и 

създаване на устойчив модел на сътрудничество образователна институция – родителска 

общност. 

Изисквания за заемане на длъжността: 

• Висше образование -  завършена образователна степен магистър/бакалавър, специалност 

„Социална педагогика“; 

• Да притежава не по-малко от 7 години трудов стаж като педагог/социален педагог; 

• Да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето;  

• Да притежава личностни качества и умения за идентифициране специфичните 

потребности на целевите групи; способност за работа в мултидисциплинарен екип и в 

партньорство с други организации; отлични комуникативни умения и опит в общуването; 

лична мотивация и способност за приоритизиране и иницииране на нови модерни практики; 

надеждност, гъвкавост, откритост, енергичност, ангажираност в процесите на подкрепа на 

децата и семействата в неравностойно положение. 

 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по  Кодекса на труда,  на 

непълен работен ден за общо 500 часа със срок до 31.05.2023г.  

4. Експерт административни дейности – 2 позиции 
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Описание на длъжността: Организира, администрира и подпомага изпълнението на 

дейности № 5 и № 6 по проекта, като създава условия за ефективна работа на наетите по 

проекта лица по отношение на планирането, документирането и отчитането на тяхната 

работа, следи за удовлетвореността на целевите групи и за комуникацията с партньорите и 

наетите изпълнители.  

Изисквания за заемане на длъжността: 

• Висше образование -  завършена образователна степен магистър в сферата на стопанските 

и/или хуманитарните науки; 

• Да притежава не по-малко от 7 години опит в изпълнението и отчитането на проекти, 

финансирани от оперативните програми, насочени към образователна и социална 

интеграция на уязвими групи; 

• Да притежава отлични умения за работа с документация; способност за работа в екип; 

умения за планиране и приоритизиране; отлични комуникативни умения; лична мотивация; 

инициативност; надеждност; гъвкавост; откритост; енергичност; ангажираност в процесите 

на подкрепа на децата и семействата в неравностойно положение. 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по  Кодекса на труда,  на 

непълен работен ден за общо 500 часа със срок до 31.05.2023г.  

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА: 

1. Подбор по документи 

2. Интервю 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор: 

- попълнено заявление - по образец. 

- автобиография - по образец. 

- копие от диплома за завършена степен на образование. 

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документи, съотносими за 

длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо. 

 

Документите по образец са достъпни на адрес: www.brtim.com. Можете да ги получите при 

поискване в офиса на Сдружение БРТИМ, гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ № 16, етаж 2. 

 

Място и срок за подаване на документите:  

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки 

кандидат в офиса на Сдружение БРТИМ, гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ № 16, етаж 2 в 

периода 02.11.2021 – 10.11.2021 г. от 9,00 до 17,00 ч. Документите могат да се изпращат и 

по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, 

не по-късно от обявения срок. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в 

обявлението, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в 
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които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи 

на закъсняла доставка на куриерска служба. 

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю 

кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът 

за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване 

кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до 

събеседване  кандидати се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на 

събеседването по телефон или е-мейл.  
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