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ОБЯВА 

 

I.ОБЯВЯВАМ набиране на документи за заемане, по реда на чл.81а от ЗДСл, на 

1 (една) щатна бройка за длъжността “Началник Отдел” в дирекция „Обща 

Администрация“ към община  Грамада.  

Описание на длъжността: Ръководи отдел „Финансово Счетоводни Дейности“, 

ръководи, организира и контролира целия финансово-счетоводен процес в отдела, 

контролира правилнато и законосъобразни изразходване на финансови средства по 

одобрение бюджет на Община Грамада, отчита  постигнатото на целите и дейността на 

отдела. 

 

II.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове 

за заемане на длъжността: 

1.Кандидатите следва:  

- да са български граждани, граждани на друга държава -  членка на Европейския съюз, 

на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на конфедерация Швейцария; 

-да са навършили пълнолетие; 

-да не са поставени под запрещение; 

-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от 

свобода; 

- да не са лишени по съответния ред от правото да заема определена длъжност; 

- да отговарят на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за 

заемане на съответната длъжност. 

- знания свързани с познаване и ползване на нормативни актове при изпълнение на 

задачите в рамките на длъжността: познаване на Кодекса на труда, Кодекса за социално 

осигуряване, Закона за Държавният служител, ЗОП, ЗОС, Закона за счетоводството, 

Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на РБългария за 

съответната бюджетна година, Устройствения правилник на Община Грамада и други 

свързани с работата на отдела и преките задължения, произтичащи от заемане на 

длъжността.  

 - умения за работа с хора, ресурси, финанси, вземане на решения, работа в екип; 

- компютърна грамотност: MS Office – MS Word, MS Excel;Internet и специфични 

програмни продукти; 

2.Определям минимална образователна степен за заемане на длъжността – 

„Магистър”. 

3.Специалност: икономически науки.  

4.Професионален опит – 4 (четири) години, съответно ранг III младши. 

5.Размер на основаната заплата –  от 510 до  1400 лв.  

 

III. Определям следните допълнителни изисквания за длъжността: 

- кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в държавната 

администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване 

определен по реда на чл. 12 от ЗДСл; 



- кандидатите да имат познания в областта на местното самоуправление и 

местната администрация; 

- кандидатите следва да познават действащата нормативна уредба  

- кандидатите следва да притежават компютърни умения – MS Office,  internet  и 

др.  

IV. Кандидатите следва да представят необходимите документи, както 

следва: 

- Заявление до Кмета на Община Грамада за участие в процедурата за заемане на 

обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСЛ /свободен текст/; 

 -Автобиография; 

 -Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ 

и допълнителна квалификация; 

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит 

/служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен 

служител; 

 -Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема 

длъжност по чл. 15 от ЗДСл. 

-Други документи, свързани със заемане на длъжността по преценка на кандидата.  

 

V. При наличие на повече от един кандидат ще бъде проведен подбор от 

нарочно назначена за целта комисия, проведен по реда на Наредбата за 

провеждане на конкурсите за държавни служители.  

 

VI. Определям място и срок за подаване на документите за участие:  
Документите за участие се представят от кандидатите лично в Община Грамада 

пл. „Мико Нинов“ №1, „Деловодство“, в 10 дневен срок от публикуване на обявлението 

в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация, 

от 19.09.208 до 01.10.2018 г. всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.  

 

 

 

 

Милчо Башев ........П..................... 

/Кмет на общ. Грамада/ 

 


