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ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

за длъжността 

 

"ОБЩНОСТЕН  МЕДИАТОР" 

Код по НКПД : 53123004 
 

Месторабота: "Фамилен център"- гр. Сунгурларе, 

гр, Сунгурларе, ул. „Христо Смирненски" № 3. 
 

Длъжността е на пряко подчинение на Ръководителя на проекта. 
 

I. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА  

Подпомагане изпълнението на проект № BG05M9OP001-4.003-0030 “Възможности за ранно 

детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе”, Договор № BG05M9OP001-4.003-

0030-C01 по ОП РЧР на Община Сунгурларе. 

Общностния медиатор е посредник между семействата, местните общности, децата, 

учениците, детската градина , училището, личните лекари и др. ,  който съдейства за 

обхващането на децата от системите на образованието, социалните услуги и  здравеопазването. 

Той трябва много добре да познава всички дейности, които се извършват във „Фамилния 

център“ ,  и които са описани в разработения по проекта иновативен модел за иновативна 

социална дейност( практика). Работата му е в пряка връзка с   Експертите за прилагане на 

иновативния модел по проекта, както и в  непосредствен контакт с ромските семейства от 

местната  общност.  
 

II.  ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 

Дейности за  самоорганизация на майките  в семейния център, за включване на млади 

родители в социално-културния живот на общината, за повишаване на социалната 

ориентираност на жените майки, специални занимания за повишаване на родителските и  

социалните умения на млади ромски майки в различни сфери, общи дейности за жените и 

децата им, дейности за взаимно обучение. Подпомага предоставянето на психологическа 

подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на 

родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" й "Индивидуална и групова работа с 

деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на 

детската градина" 
 

III. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

1.Общи:  

1.1.Разработва  съвместно с Експерта за прилагане на иновативната практика работен план и график 

за дейността си. 

1.2.Отговаря за правилното и своевременно водене на отчетността и съхраняване на цялата 

документация, съгласно изискванията на проекта и указанията на Ръководителя на проекта и 

експертите. 

1.3. Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение при личен лекар, а ако 

няма таъкв за подготовка на докуметти за записване ; 

1.4. Предоставя услуги  за  самоорганизация на майките  в семейния център, за включване на млади 

родители в социално-културния живот на общината, за повишаване на социалната ориентираност 

на жените майки, специални занимания за повишаване на родителските и  социалните умения на 

млади ромски майки в различни сфери, общи дейности за жените и децата им, дейности за 

взаимно обучение на родителите. 
 

2.Специфични: 
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2.1. Разработва  съвместно с Експерта за прилагане на иновативната практика работен 

план и график за дейността си. 

2.2. Отговаря за правилното и своевременно водене на отчетността и съхраняване на 

цялата документация, съгласно изискванията на проекта и указанията на Ръководителя на 

проекта и експертите. 

2.3. Отговаря за изпълнението на планираните дейности в Фамилния център и за 

привличането на участници в тях.  

2.4. Мотивира ромски жени и техните семейства за участие в дейностите на Фамилния 

център. 

2.5. Консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на 

родителски умения, семейно консултиране и подкрепа в грижата за децата, справяне със 

семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално 

включване и реализация, работа с деца, интегрирани в детски градини, с цел посещаване 

на детска градина. Съдейства за обхващането и задържането на децата в детската 

градина. 

2.6. Събира и предоставя информация на участниците в Фамилния център за работата на 

различни институции и подпомага жените при комуникацията им с тези институции. 

2.7. Дава дежурства по график в Фамилния Център 

2.8. Организира и провежда  дейностите  за повишаване на родителски умения, семейно 

планиране за бременни жени и др. 

2.9. Отговаря за организицията и структурирането на дейностите в Фамилния център- при 

изграждане на физическото пространство в центъра, работата по групи и интереси, 

създаване на трудови умения, неформалната обстановка за общуване в Фамилния център, 

дейности за взаимопомощ на жени-майки и др. 

2.10. При необходимост организира и провежда  дейностите, свързани с въпроси от здравно 

образователно и  социално естество. 

2.11. Следи за спазване на поверителността и общия режим в организацията за съхранение 

и достъп до поверителна информация 

2.12. Прави предложения към  ръководителя на проекта  за подобряване на дейностите и 

отстраняване на констатирани недостатъци. на родителите и децата към услугите на 

центъра. 

2.13. Съдейства за взаимно опознаване на децата  от различни етнически групи и 

вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за 

спазване правата на детето; 

2.14. Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководствата на детските градини/ 

училищата и по тяхна покана участва в срещи и заседания на техните органи; 

2.15. Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при 

изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и 

живота на децата ; 

2.16. Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на 

дейност; 

2.17. Стриктно спазва договореното работно време; 

2.18. Стриктно спазва разпоредбите, забраняващи: 

- приемане на подаръци от родителите; 

-  използване на документи на родителите, институциите и служителите в общината, 

детската градина/ училището за лични цели. 
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2.19. Съгласува всички свои действия и дейности с ръководителя на проекта и стриктно 

спазва разработения график за работа;  

2.20. Спазва правилата от инструктажите по безопасни условия на труд; 

2.21. В случай на необходимост; поема и  други отговорности, възложени му от 

Ръководителя на проекта, които са  свързани с работата. 
 

IV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ: 

.Носи отговорност за изпълнение на поставените работни задачи; 

1 Отговаря за поверената му техника и имущество; 

2 Носи отговорност за причинени вреди на поверената му техника; 

3 Задължително преминава през начален /при постъпване на работа/ и периодичен инструктаж 

по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, както и на профилактични 

медицински прегледи; 

4 Познава правилата за първа долекарска помощ; 

5 При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, 

която би могла да накърни личното достойнство на ръководител,  служител, дете, ученик, 

родител или друго лице, с което се намира в служебни отношения; 

6 Докладва на пъроводителя на проекта за обстоятелства, застрашаващи живота и здравето на 

децата или учениците. 
 

V. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

1 Общностния  медиатор се назначава от кмета на общината и се отчита пред  ръководител 

проект; 

2 Изпълнява задачи, възложени от ръковдител проект;  

3 При поставена конкретна задача от прекия ръководител осъществява връзки и 

взаимоотношения с: участниците в  процесите на здравеопазване и други заинтересовани 

страни, включително представители на държавни институции и органи на местното 

самоуправление обществени организации и юридически лица с нестопанска цел, посредством 

телефонни контакти, работни срещи и съвместни консултации. 
 

VI. УСЛОВИЯ НА ТРУД И РАБОТНА СРЕДА 

Режимът на труд и почивки се определя с Правилник за вътрешния трудов ред. 
 

VII. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУД 

Съгласно договореното в индивидуалния трудов договор. 
 

VIII. ТРУДОВИ СТАНДАРТИ НА ДЛЪЖНОСТТА 

Няма специални изисквания за правоспособност. 
 

IX. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ 

1 Минимално образование: средно; 

2 Професионална квалификация: не се изисква; 

3 Минимален професионален опит: не се изисква; 

4 Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност, умения за използване на 

интернет. 
 

X. КВАЛИФИКАЦИОННИ И ЛИЧНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

1 Минимално образование: завършено средно образование. 

2 Работа с компютър и Интернет. 
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3 Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; съпричастност към 

проблемите им. 

4 Лични качества: 

- лоялност към институцията; 

- дискретност; 

-  умения за работа в екип; 

-  умения за общуване; 

- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; 

- умения за мотивация;  

- умения за управление на конфликти;  

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 

- умения за разпределяне на времето; 

- умения за приоритизиране; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 

5 Познаване на културата  и други характерни особености  на общностите, с които работи. 
 

XI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 

1 Спазване на трудовата дисциплина. 

2 Изпълнение на възложения график. 

3 Редовно водене на проверената му документация. 

4 Ефективно организиране на работата по случаите. 

5 Навременно планиране, изпълнение и докладване на работата. 

6 Ангажирано участие в развитието на дейностите на центъра 
 

XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

1 Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда  на 

нейното утвърждаване. 

2 Длъжностната характеристика е утвърдена на: 01.04.2019г.  

 

Разработена от: ................................................. 

   

 

Дата: ............................. 

 

Съгласувана от: ................................................. 

  

                  

Дата:............................. 

 

 

Утвърдена от: ................................................. 

 

Дата: ............................ 

 

Запознат/запозната съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр: 

 

...................................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия, длъжност на служителя заемащ длъжността) 

 

 

Подпис на служителя заемащ длъжността:   Дата: 

http://www.eufunds.bg/

