РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Ловеч
ОБЯВЛЕНИЕ
Областен управител на област Ловеч, със седалище и адрес: гр. Ловеч, ул.
„Търговска“ № 43, на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл.
14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавните служители

О Б Я В Я В А:
Конкурс за длъжността „Счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване,
финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Ловеч.
1. Правоотношение: Служебно правоотношение
2. Област на дейност:
2.1 Финансово-счетоводна дейност
3. Oсновна цел на длъжността:
3.1 Обработка на първични счетоводни документи – съставяне на Приходен касов
ордер, Разходен касов ордер, авансови отчети, въвеждане на данни в софтуер;
3.2 Изготвяне на периодични и извънредни отчети и справки към НАП, НОИ, НСИ,
ОББ;
3.3 Изготвяне на разчетно платежни ведомости за аванс и заплата на служителите по
трудово и служебно правоотношение.
4. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните
актове:
 Степен на образование - висше образование с образователноквалификационна степен „Професионален бакалавър по…“
 Професионален опит – не се изисква
 Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши
 Наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 7
5. В конкурса могат да участват лица, които отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 1 от
Закона за държавния служител:
5.1 Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския
съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо
пространство или на Конфедерация Швейцария;
5.2 Да са пълнолетни;
5.3 Да не са поставяни под запрещение;
5.4 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
5.5 Да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
6. Допълнителни изисквания за длъжността:
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6.1 Предпочитана област, по която е придобито образованието – „Счетоводство“,
„Финанси“
6.2 Компютърна грамотност – ползване на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
правно-информационни продукти, програмни продукти за електронна поща,
Internet
6.3 Детайлно познаване на действащото счетоводно, данъчно и осигурително
законодателство и нормативна уредба, свързана с дейността на Областна
администрация Ловеч
7. Ниво на основна месечна заплата: 22
7.1 Минимален размер на основната заплата за длъжността съгласно Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация за длъжностно ниво 11 –
420 лв.
8. Начин на провеждане на конкурса:
8.1 Тест
8.2 Интервю
9. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в
конкурса:
9.1 Заявление за участие в конкурса Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители (по образец);
9.2 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители (по образец);
9.3 Автобиография (CV);
9.4 Копие от диплома за завършено висше образование;
9.5 Свидетелство за съдимост;
9.6 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния
опит – трудова книжка, служебна книжка , осигурителна книжка (ако има такъв);
9.7 Копие от сертификати и други документи, удостоверяващи придобити
допълнителни квалификации.
10. Документи се подават в „Център за административно обслужване“ (на партера на
сградата на Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ №43) всеки работен ден
от 9.00 часа до 17.30 часа. Документите следва да бъдат представени лично или чрез
пълномощник (нотариално заверено пълномощно).
11. Краен срок за подаване на документи: 17.30 часа на 31.10.2016 г.
12. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения относно
конкурса ще бъдат обявявани в „Център за административно обслужване“ (на
партера на сградата на Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ №43) на
07.11.2016 г.
Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление в един
местен вестник, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в интернет
страницата и на информационното табло в Областна администрация Ловеч.

ИРИНА МИТЕВА
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