
 

Конкурс за незаета длъжност 

„ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” 

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на 

собствеността”  

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

Гр.София, бул.”Витоша” № 6, 

Тел.9301808 или 9301828, факс 9883484 

 

На основание чл.14 от НПКДС и Заповед № ОА-86/25.03.2019г. 

 

О Б Я В Я В А       К О Н К У Р С : 

 

За длъжността : ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ , Дирекция „Административно-

правно обслужване, финанси и управление на собствеността”  

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните 

актове за заемане на длъжността са: 

- образование – висше – степен Бакалавър; 

- професионална област – Икономика, Счетоводство и контрол или 

финанси 

- професионален опит – 3 години; 

- минимален ранг – IV младши 

- длъжността се заема по служебно правоотношение, за целта кандидата 

следва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл. 

           Допълнителни умения и квалификации: 

- професионален опит в сферата на държавната администрация са 

предимство; 

- аналитична компетентност 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

за постигане на поставените цели; 

- способност  за ефективна работа в екип; 

- комуникативност; 

 компютърна грамотност , работа със специализиран счетоводен софтуер. 

2. Начинът за провеждане на конкурса е: 

- решаване на тест 

- провеждане на интервю. 

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите 

за участие в конкурса са: 

            ■    заявление за участие в конкурса – по образец / Приложение № 2 към 

чл.17, ал.1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС 

№8 от 16.01.2004г., (изм.ДВ. бр.49 от 29.06.2012г., в сила от 01.07.2012г.). 

■         декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл. 

■         автобиография (СV); 

■          копие от документи за  придобита образователно –   квалификационна 

степен; 

■         копия от документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит; 



■         други документи свързани със заемането на длъжността и по преценка 

на кандидата; 

 

Документите следва да бъдат представени в 10 дневен срок от публикуване на  

обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, 

бул.”Витоша” № 6, ет.5, стая № 515 лично или чрез упълномощено лице с 

нотариално заверено пълномощно. 

 

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в официалния 

сайт на Областна администрация на Софийска област – www.sofoblast..bg. 

 

               Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика: 

               Отговаря за цялостното финансово и счетоводно състояние на 

администрацията. Отговаря на основата на нормативните актове, за финансовата 

дейност и счетоводната отчетност в Областна администрация на Софийска област. 

Извършва дейности по наличието, законосъобразността и контрола на правилното 

водене и осчетоводяване на предаваните първични и вторични счетоводни документи, 

разходването на паричните средства по параграфи. 

Подава декларации, изготвя оборотни ведомости и отчети. Участва в комисии и 

обработва банкови и други документи. Извършва и други задачи поставени от 

ръководството. 

             Минимален размер на основната заплата за длъжността е  от 620  лева; 

 


