
        

 

 

Съобщение за набиране на психолози в ПГТТ “Христо Ботев“ за 

осигуряване на психологическа подкрепа за децата от уязвими групи 

по проект № BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 “По-

близки и по-успешни в Община Смолян”, финансиран по ОП „ Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 
 

 

СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ: Психолог  

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: 

 

Дейностите на психолозите са ключови за създаването, реализирането и развиването на 

политики за подкрепа и ангажиране с деца и ученици, както за превенцията, така и за 

интервенции при затруднения в обучението, психично-здравни проблеми, отношения с 

връстници и трудно поведение, включително интервенции при ситуации, които 

изискват отговор на цялата общност със сътрудничеството на родителите и на 

институциите и службите в общността, както и принос в изграждането на позитивен 

психологически климат и отношения в училището. Децата от етническите 

малцинствени групи често срещат специфични проблеми, както в детската градина, 

така и в семейната среда, особено когато в семейството съществуват рискови фактори. 

Осъзнаването на факта, че етническите и културни различия не са пречка, а 

допълнително предимство, на възприемането на образованието като ценност, на 

собствените сили и възможности е важна предпоставка за успеха на тези деца, както в 

образователен, така и в житейски план. В този контекст дейността има за цел да 

осигури подходяща индивидуална и/или групова подкрепа за децата и учениците от 

етническите малцинства за тяхното успешно интегриране в образователната система, 

превенция и справяне с рисковите фактори, пред които са изправени. За тази цел в 

училището, което е партньор по проекта ще бъде осигурен психолог, който е 

компетентен за работа с деца от такава среда. Тези психолози ще работят съвместно с и 

в подкрепа на наетите в съответните образователни институции психолози и 

педагогически съветници. Предвижда се да се работи както групово с децата, така и по 

отделни случаи. Организацията на работата и разпределението на ангажиментите на 

психолога ще бъде създавана индивидуално на ниво училище, като се вземат предвид 



        

 

 

броя на децата, които имат нужда от индивидуално подпомагане, степента на 

уязвимост, както и други съпътстващи рискови фактори.  

 

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: 

· Висше образование; 

· Професионален опит. 

Съгласно Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на 

лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския 

социален фонд по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ учителите трябва да покриват следните 

минимални изисквания: 

- следва да притежават специфичен опит в дадената сфера между 3 и 7 години – часова 

ставка 28 лв. 

- ако не притежават специфичен опит в дадената сфера между 3 и 7 години – часова 

ставка 14 лв. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ /считат се за предимство/: 

· Аналитични способности и умения за обобщаване на информация; 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ: 

С избрания изпълнител бенефициентът подписва трудов договор за изпълнение с 

включване на всички задачи по дейността.  

 

ПЕРИОД НА ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА:  от 01.12.2022 г. до 30.06.2023 г. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: часова ставка 28 (двадесет и осем ) лева на час - брутно 

възнаграждение или 14 лв. 

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: 



        

 

 

Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят  подробни автобиографии 

и др. документи, касаещи тяхното образование и опит. 

Офертите се подават на следния имейл pgtt_sm@mail.bg или на адрес гр. Смолян, ул. 

„Тракия“ №13.  

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: до 24.11.2022 г. 


