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ПРОТОКОЛ № 2/ 30.03.2015 г. 

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността „Психолог“ по проект BG06 – 102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, съгласно 

заповед №153/20.02.2015 г. по програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 

 

за работа в Младежки център Добрич 

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ 

 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

1.1. Заявление по образец. 

1.2. Декларация по образец. 

1.3. Автобиография по образец. 

1.4. Копие на документ за самоличност. 

1.5.1. Копие на диплом за придобита образователно - квалификационна степен - Висше: Бакалавър. 

1.5.2. Копие на диплом за придобита образователно - квалификационна степен - Висше: Магистър.  

1.6. Копие от документ/и, удостоверяващи професионален опит - трудова книжка, осигурителна книжка, 

служебна книжка. 

1.7. Актуална снимка. 

      

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

2.1 Описание на длъжността: 

 Проучва индивидуалните психологични особености, потребности на младежите и техните 

семейства.  

 Осъществява индивидуално консултиране на младежи по проблеми, свързани с тяхното 

поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; психичното, личностното и 

интелектуалното им развитие. 

 Осъществява консултиране на родители по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; 

личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им; кариерното развитие 

(училищно, професионално и социално) на децата им.       

 Подпомага училищното и професионално ориентиране и насочване на младежите. 

 Организира индивидуални и групови дейности по придобиване на социални умения, изграждане 

на умения за справяне с насилието, превенция на рисково поведение. 

 Посредничи при взаимодействия или решаване на конфликти между младежи, учители, родители 

и други членове на екипа. 

 Работи на терен. 

2.2 Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 

 Завършена образователна степен – бакалавър/магистър, професионална област на висшето 

образование – Психология или еквивалент; 

 Професионален опит минимум 5 години, като психолог.  

2.3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 

 Да имат практически опит в работа с младежи в риск и техните семейства или в изпълнение на 

проекти в областта на социалните услуги за деца и младежи. 

 



 

 

 

 

 
ОБЩИНА град ДОБРИЧ 

9300 Добрич, ул. България, 12; тел. 058/ 601 203; центр. 600 001; факс 058/ 600 166 

 

Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре”, с финансовата подкрепа на Исландия, 

Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

 

 

№ Име, презиме и фамилия 

Представени ли 

са всички 

документи 

Удостоверяват ли 

представените документи 

съответствие на 

кандидата с обявените 

минимални и 

специфични изисквания 

за длъжността 

Основание за недопускане 

1.  Галина Юлиянова 

Кайпакова 

 

Да  Да   - 

2.  Мария Няголова 

Няголова 

 

Да Да - 

3.  Светла Илиева 

Георгиева 

 

Да Не Не отговаря на 

минималното изискване 

– Професионален опит 

минимум 5 години, като 

психолог. 

4.  Албена Димитрова 

Петрова 

 

Да  Да   - 

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: 

 

2.1.  Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

№ Име, презиме и фамилия 

1. Галина Юлиянова Кайпакова 

2. Мария Няголова Няголова 

3. Албена Димитрова Петрова 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 07 април 2015 г. (вторник) според 

приложения график, в сградата на Община град Добрич, Малка заседателна зала, ет. 2. 

 

2.2. Не се допуска до конкурс следните кандидати: 

 

№ Име, презиме и фамилия 

1. Светла Илиева Георгиева 

 

Недопуснатите кандидати могат да направят възражение до Кмета на Община град Добрич в 7-дневен 

срок от публикуването на протокол № 2/ 30.03.2015 г. в интернет страница: www.dobrich.bg.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobrich.bg/
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ІІІ. ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ: 

 

№ Име, презиме и фамилия Дата и час 

1. Галина Юлиянова Кайпакова 13.30 ч., 07 април 2015 г. 

2. Мария Няголова Няголова 13.45 ч., 07 април 2015 г. 

3. Албена Димитрова Петрова 14.00 ч., 07 април 2015 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ /П/ 

 


