
 

 

 

 

                                         ОБЩИНА      ТРЯВНА  
 

                                                            ОБЯВЯВА ПОДБОР  

 ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ  ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО 

към  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 

 

 

1. за длъжност-„ ПЕДАГОГ”  

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:       
Специалистът педагог предоставя услугата консултации с педагог/училищна подкрепа/ на  деца 

със затруднения и изоставане в обучението. Част от тях са деца със специални образователни 

потребности от широк спектър – генерализирани разстройства на развитието, интелектуална 

недостатъчност, обучителни трудности вследствие на неврологични заболявания и други. Друга 

част от ползващите услугата са деца, нуждаещи се от специализирана индивидуална подкрепа по 

различни учебни дисциплини. Услугата се предоставя в индивидуална форма, предхождана от 

диагностика на всяко дете. След като са идентифицирани общите интелектуални способности, 

ресурсите и дефицитите, се планира индивидуалната работа с детето/младежа. Специалистът 

прилага подходящи индивидуални   програми и планове за работа , съобразени с възрастта, 

степента на увреждане и индивидуалните потребности на потребителите – деца/младежи ; дава  

насоки за работа в семейна среда; участва в изготвянето и актуализирането на индивидуалните 

оценки на потребителите и разработването на  индивидуални планове в рамките на своите 

компетентности. 

Съществена част от педагогическото взаимодействие с децата е интеракцията с родителите им.  

 

ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА: 

1.Минимална степен на завършено образование: Бакалавър  в една от следните области 

Педагогика, Психология 

2.Професионален опит:  Опит в областта на социалните услуги се счита за предимство; 

3.Умения за работа с деца и младежи в неравностойно положение/лица и младежи с  увреждания; 

деца в  риск/ 

4.Умения за работа в екип; 

5.Нагласи за работа с близки и роднини на децата и младежите; 

6.Комуникативни и организационни умения; 

  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

-Заявление за участие – свободен  текст; 

-Автобиография /СV/; 

-Копие от диплома за завършено  образование; 

-Свидетелство за съдимост - при назначаване ; 

-Копие от други  документи, доказващи допълнителен професионален опит и специализации;  

-Копие от трудова книжка, доказващо наличието на   професионален опит. 

 

СРОК  И МЯСТО  ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: 

20.09.2017г. – 27.09.2017 год./до 17.00ч./  ; адрес: гр. Трявна ; ул. „ Ангел Кънчев” № 21, ет. І-ви в 

сградата на Община Трявна, Деловодство  

  

Подаването на заявлението и приложенията към  него се извършва лично от  всеки кандидат  или 

от  писмено упълномощен представител като за изискваните копия се представят и оригиналите 

за сверка.  

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и 

чрез събеседване с допуснатите  кандидати. 



 

 


