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ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ 

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 
 

 

 
ОБЯВА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МЕСТНИ 

КООРДИНАТОРИ 

ПО ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА:СЕМЕЙСТВО”, 

ФИНАНСИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА 

ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

Министерството на здравеопазването, в качеството си на конкретен 

бенефициент по Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: Семейство” по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG051PO001-5.2.10 „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 1: „Подготовка за 

преструктуриране на ДМСГД” от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2007 – 2013 г., търси да назначи трима местни координатори  по посочения 

проект (по един за областите София-град, Пловдив и Монтана), като за целта 

обявява конкурс за всяка от трите длъжности, състоящ се от допускане по документи 

и интервю. 

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 
Проект „ПОСОКА: Семейство” се реализира като Компонент 1 „Подготовка 

за преструктуриране на ДМСГД” на процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна помощ „Шанс за щастливо бъдеще” BG051PO001-5.2.10 по 

приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  

Общата цел на Проект „ПОСОКА: Семейство” е да бъде извършена 

целенасочена подготвителна дейност за реалното преструктуриране на домове за 

медико-социални грижи за деца (ДМСГД), в които са настанени и се отглеждат деца 

от 0 до 3 години, в 8 пилотни области: София, Перник, Пазарджик, Монтана, 

Габрово, Пловдив, Търговище и Русе. 

Специфичните цели на проекта са да бъдат планирани подходящите услуги в 

пилотните 8 ДМСГД, които представляват обект на преструктуриране, и да се 

извърши подготовка за извеждане на децата от институциите, като процесът бъде 

комуникиран и бъдат извършени целенасочени мотивационни и информационни 

действия спрямо заинтересованите страни в подкрепа на проекта.   

Целеви групи на проекта: деца от 0 до 3 години в ДМСГД и техните близки, 

персонал в ДМСГД, деца от общността на възраст от 0 до 3 години в риск и техните 

семейства. 
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2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИЯ КООРДИНАТОР 

2.1. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА „МЕСТЕН КООРДИНАТОР”  

Местният координатор отговаря пряко за цялостното координиране на 

проекта на областно ниво за изпълнението на планираните дейности с децата от 

целевите групи и техните семейства и за ефективна комуникация със 

заинтересованите страни в областта. 

 

2.2. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА 

2.2.1. Организира и координира пряко дейностите на членовете на 

мултидисциплинарния екип в областта (съставен от двама представители на отдела 

„Закрила на детето” в дирекция „Социално подпомагане”, трима представители на 

съответния ДМСГД, един представител на съответната регионална здравна 

инспекция и двама представители на съответната общинска администрация – 

здравен медиатор и служител на отдела, в чийто ресор са социалните услуги за деца 

и семейства) и ги подпомага в организирането, отчитането и комуникирането на 

техните конкретни ангажименти. 

2.2.2. Изпълнява всички преки дейности с целевите групи по проекта на 

територията на ДМСГД, в т.ч.: 

2.2.2.1.  участва при прегледа и анализа на индивидуалните оценки на децата, 

настанени в ДМСГД; 

2.2.2.2.  проследява актуализирането на плановете за действие и плановете за 

грижа на всяко дете и последващото им изпълнение до постигане на поставените 

цели; 

2.2.2.3.  участва в проучването и оценката на родителския капацитет във всеки 

един от случаите на децата и за възможностите за реинтеграция; 

2.2.2.4.  участва в анализирането и проектирането на необходимите услуги за 

целевите групи в пилотните области. 

2.2.3. Организира своевременното извършване на група анализи (за 

състоянието на детските целеви групи и техните семейства, за причините за 

настаняване на деца в ДМСГД, за ресурсите на ДМСГД, за насърчаване на 

превенцията на изоставянето и подготвителни дейности по реинтеграция и др.). 

2.2.4. Участва в обучения за повишаване на знанията и уменията за 

изпълнение на задълженията, организира и ръководи тематични дискусии, 

организира и участва в информационни и комуникационни кампании в общността. 

2.2.5. Подпомага координацията между институциите и организациите, които 

участват в проекта и/или са заинтересовани страни, на регионално и местно ниво. 

2.2.6. Подпомага дейността на Мултидисциплинарния екип по места при 

изготвяне на актуалните регионални планове и съдейства за ефективен процес на 

проучване и планиране на нови и иновативни услуги по места.  

2.2.7. При възможност участва в дейността на регионалните екипи по 

денституционализация, създадени по проект „Детство за всички”, като: 

2.2.7.1. подпомага процеса на разработване на областните стратегии и 

общинските планове за развитие в частта, която се отнася за услуги за деца във 

възрастовата група от 0 до 3 години; 

2.2.7.2. подпомага методически общинските власти при създаването и 

развитието на новите социални услуги, в съответствие със специфичната местна 

ситуация. 

2.2.8. Чрез работа в мрежа на регионално и местно ниво с институциите, 

които участват в проекта и/или са заинтересовани страни, съдейства за ефективната 
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реинтеграция на децата от ДМСГД, като улеснява достъпа на тях и семействата им 

до необходимите здравни и образователни услуги. 

2.2.9. Поддържа постоянна, навременна и ефективна комуникация и 

координираност на действията с екипа за управление на проекта. 

2.2.10. Отчита ежемесечно напредъка на дейността си пред екипа за 

управление на проекта на заседания, провеждани в град София, участва в 

практическа обмяна на опит и планиране на задачи. 

2.2.11. При констатиране на конфликт на интереси и предпоставки за 

корупционен риск информира незабавно ръководителя на проекта и/или министъра 

на здравеопазването. 

2.2.12. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководителя на проекта. 

 

2.3. РАБОТНО МЯСТО 

На местния координатор се определя работно място на територията на 

ДМСГД в съответната област, където той ползва съответно оборудване, офис 

техника и консумативи, както следва: 

2.3.1. София – 1 местен координатор, с работно място ДМСГД „Света 

Параскева”; 

2.3.2. Пловдив – 1 местен координатор, с работно място ДМСГД – Пловдив; 

2.3.3. Монтана – 1 местен координатор, с работно място ДМСГД – Монтана. 

  

2.4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

2.4.1. Минимални изисквания: 

Образователна степен: завършено висше образование с придобита 

образователно-квалификационна степен „бакалавър” в областта на хуманитарните 

науки, на социалните или здравни дейности, на психологията, медицината, правото 

или икономиката. 

  Професионален опит: минимум 2 от последните 5 години да е осъществявал 

дейност в сферата на предоставянето на социални услуги, в това число за деца и 

семейства в общността, или други дейности, свързани със закрила на децата; с 

предимство се ползват работили/работещи по проект „Детство за всички”. 

  2.4.2. Специфични изисквания: 

2.4.2.1. да познава отлично нормативната уредба в областта на закрилата на 

детето и предоставянето на социални услуги; 

2.4.2.2. да познава структурата и дейността на Министерство на 

здравеопазването, в това число и на второстепенните му разпоредители, 

осъществяващи дейности по отношение на децата;  

2.4.2.3. да познава работата с деца в специализирани институции; 

2.4.2.4. да познава услугите за деца и техните семейства и по-конкретно 

услугите в общността; 

2.4.2.5. да познава отлично развитието на социалните услуги за деца и 

семейства в съответния регион; 

2.4.2.6. да притежава опит в работата с институциите на местно и регионално 

ниво; 

2.4.2.7. да притежава много добри компютърни умения, работа с WORD, 

EXCEL, INTERNET, най-общи познания в областта на POWER POINT; 

2.4.2.8. да притежава много добри комуникативни и организационни умения; 

2.4.2.9. да притежава аналитична компетентност; 

2.4.2.10. да притежава опит при работа в екип, да е инициативен и ориентиран 

към резултати; 
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2.4.2.11. възможност за мобилност във висока степен; 

2.4.2.12. наличието на личен автомобил и/или действащо свидетелство за 

управление на МПС ще се счита за предимство; 

2.4.2.13. наличието на опит в реализацията на проекти ще се счита за 

предимство. 

 

3. ТРУДОВ ДОГОВОР И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

3.1. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 

2 от Кодекса на труда – до завършване на определена работа за срок до 25.08.2014 г.. 

3.2. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява със средства по 

проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: Семейство”, като минималната основна 

месечна работна заплата за длъжността е в размер на  672 лева при часова ставка 4 

лева за 8-часов работен ден.  

 

4. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

4.1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от 

кандидатите за участие в конкурса са:  

4.1.1. писмено заявление за участие по образец – приложение № 1; 

4.1.2. автобиография по образец – приложение № 2; 

4.1.3. декларация по образец – приложение № 3; 

4.1.4. декларация по чл.107а от Кодекса на труда по образец – приложение № 

4; 

4.1.5. копие от диплома за завършено висше образование с придобита 

образователно-квалификационна степен „бакалавър” в областите, посочените по т. 

2.4.1; 

4.1.6. копие от документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, служебна 

бележка или удостоверение от работодател за периода на работа и заеманата при 

него длъжност, граждански или друг консултантски договор или друг подобен 

документ). 

4.2. Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: 

гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 5, Министерство на здравеопазването, 

Даниела Чирийска – координатор на проект „ПОСОКА: Семейство”, за проект 

„ПОСОКА: Семейство” в 1-месечен срок от датата на публикуването на обявата.  

4.3. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения 

срок се разглежда в 3-дневен срок от изтичането на срока по т. 4.2 от комисия, 

определена със заповед на министъра на здравеопазването. 

4.4. Конкурсът протича в два етапа – проверка за съответствието на 

представените документи с обявените изисквания и интервю. До участие в 

интервюто се допускат само лицата, които са представили в срок всички необходими 

документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията.  

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и 

датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет 

страницата на Министерство на здравеопазването и на информационното табло на 

служебния вход на сградата, пл. „Света Неделя” № 5, в 5-дневен срок от изтичането 

на срока за подаване на документите за участие в конкурса.  

В списъка на недопуснатите до интервю кандидати се посочват 

съображенията за недопускането.  
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4.5. Интервюто се провежда от комисията по т. 4.3 и има за цел да установи в 

каква степен всеки кандидат притежава професионалните и деловите качества, 

необходими за изпълнението на длъжността.  

В 3-дневен срок от провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол 

с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати за всяка от 

посочените области. В същия срок резултатите се съобщават писмено на 

кандидатите, като извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на 

допуснатите кандидати по електронна поща, по факс или се връчва лично. 

Класират се само успешно издържалите конкурса. Министърът на 

здравеопазването сключва трудов договор с класираните кандидати по области. 

 

За допълнителна информация можете да се обърнете към следните служители: 

Анна Темелкова – ръководител на проекта, тел. 02/9301205; 

Невена Цветкова – правен експерт на проекта, тел. 02/9301315; 

Валентина Антонова – финансист на проекта, тел. 02/9301414. 

 

 

 

 

 

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА 

Министър на здравеопазването 

 

 

 


