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ОБЯВЛЕНИЕ 
за провеждане на конкурс 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 10, ал. 1, във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители 

(НПКПМДС) и Заповед № 186/25.10.2022 г. на Кмета на община Лъки 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

1. Община Лъки ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на вакантна длъжност в 

администрацията на Община Лъки  Началник на отдел „Бюджет, финанси, счетоводство 

и управление на собствеността, то и главен счетоводител.  Длъжността се заема по 

служебно правоотношение. 

1.1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

Основна цел: ръководи, организира, координира и контролира дейността на отдел 

„Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността“ в изпълнение на 

разпорежданията на кмета на община Лъки, при спазване на националното и европейското 

законодателство.  

1.2. Области на дейност: 

 Методическо и професионално ръководство на отдел „Бюджет, финанси, 

счетоводство и управление на собствеността; 

 Организира, контролира и поддържа ефективно счетоводната система на общината, 

съгласно Закона за счетоводството и други специални закони; 

 Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен 

финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, 

правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, 

редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях. 

 Разрешава, контролира и участва в процедурите по финанси и счетоводство, съгласно 

законовите и подзаконовите нормативни документи. Чрез компетентни и 

законосъобразни решения допринася за функционирането на администрацията; 

 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане 

да длъжността: Началник на отдел в община и в район, то и главен счетоводител 

 

2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията 

- Изисквана минимална образователна степен на завършено образование:  бакалавър   

-  Години професионален опит – 4 години и/или минимален ранг – III младши; 

- Вид правоотношение: Служебно; 

 

- Длъжностно ниво 7;   Ръководно ниво: 7Б. 

- Област на висшето образование съгласно Класификатор на областите на висше 

образование и професионалните направления: Социални, стопански и правни науки; 

Професионално направление: Икономика /Икономика, счетоводство, счетоводство и 
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анализ счетоводство и одит, счетоводство и контрол, финанси, както и други 

икономически/стопански специалности/ . 

2.2. По Закона за държавния служител: 

2.2.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което: 

- Е български гражданин; 

- Е навършило пълнолетие; 

- Не е поставено под запрещение; 

- Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; 

- Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

- Отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или 

професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните 

актове за заемане на съответната длъжност. 

2.2.2. Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което: 

- Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруг лице, 

с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по 

съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен 

включително; 

- Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, 

управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски 

посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско 

дружество или кооперация; 

- Е народен представител; 

- Е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация; 

- Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 

- Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище; 

- Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 

81б от ЗДСл. 

2.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен 

акт : 

       - Да отговаря на условията на чл. 18, ал. 1 от Закона за счетоводството. 

        Съставителите на финансовите отчети, които подписват финансови отчети да отговарят  

на следните изисквания : 

а/ да имат придобита минимална степен на завършено образование и съответстващ към 

него действителен стаж по специалността, както следва : 

аа/ при магистърска степен – 2 /две/ години; 

бб/ при бакалавърска степен – 3 /три/ години; 

вв/ при степен професионален бакалавър – 4 /четири/ години; 

б/ друго висше икономическо образование и 5/пет/ години в областта на счетоводството, 

външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчни ревизии или като 

преподавател по счетоводство и контрол;   

- да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, 

раздел I от Особената част на Наказателния кодекс. 

 
2.4. Необходими компетентности на кандидатите, посочени в рамка на 

компетентностите за длъжността, съгласно Приложение 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредба за 

условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната 

администрация и Приложение 1а към чл. 15, ал. 2 от НУРОИСДА: стратегическа 

компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, ориентация към 

    



резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента 

(вътрешен/външен), дигитална компетентност. 

2.5. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв 

по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват 

с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати 

равни крайни резултати от проведената процедура.  

 

3. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността  в ниво 1 - от 750 

лв. до 2000 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени, съгласно 

приложение №1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, 

като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, 

освен ако друго не е определено в специален закон.  

4. Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 

5. Начин на провеждане на конкурса: 
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин: 

5.1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно 

администрацията, в която е конкурсната длъжност. Тестът включва въпроси по 

професионалната подготовка, познаване на нормативната счетоводна уредба (Закона за 

счетоводството; Международни и национални счетоводни стандарти; Кодекса на труда; 

Кодекса на социално осигуряване; Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; Закон за 

публичните финанси, Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и 

местната администрация, Закон за местните данъци и такси и др.) Резултатите от теста не са 

основание за отстраняване на кандидатите, те единствено подпомагат конкурсната комисия 

при преценката на професионалните и деловите им качества. 

 

5.2. Практически изпит, който ще включва решаване на казус. 

5.3. Интервю, което ще се проведе, чрез задаване на еднакви за всички кандидати въпроси, 

предварително подготвени от комисията. 

 

Конкурсът ще се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според 

правилата на настоящата заповед и тези, регламентирани в Раздел VII Начини за провеждане 

на конкурса от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 

служители (НПКПМДС). 

6. Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят: 
 

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс  - по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 

от НПКПМДС. Заявлението се предоставя от служителите в деловодството на Общинска 

администрация - Лъки, на адрес: гр. Лъки, ул. „Възраждане” № 18 или може да бъде 

изтеглено от официалния сайт на община Лъки : https://oblaki.com/ секция Конкурси. 

Към заявлението се прилагат: 

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както 

и за обстоятелствата че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за 

умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по 

съответен ред от правото да заема определена длъжност. Декларацията се предоставя от 

служителите в деловодството на Общинска администрация - Лъки, на адрес: гр. Лъки, ул. 

„Възраждане” № 18 или може да бъде изтеглена от официалния сайт на община Лъки 

https://oblaki.com/- секция Конкурси. 

 

6.3. Kопия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако 

дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в 
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Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и 

издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина 

образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за 

информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа 

за признаване, като копие на диплома не се прилага. 

6.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит 

(трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.) или придобития ранг като 

държавен служител (при наличие на такъв). 

6.5. Автобиография. 

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: 
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата 

или чрез пълномощник, като копията на документи се представят със заверка вярно с 

оригинала и подпис. Документите може да се подават и по електронен път на електронната 

поща на общината: laki@laki.egov.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва 

да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис; 

Срок за подаване на документи - до 17,00 часа на 07.11.2022 г. 

Деловодството на Общинска администрация - Лъки, на адрес: гр. Лъки, ул. 

„Възраждане” № 18 се намира на първия етаж на административната сграда и работи всеки 

работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч 

Телефон за справки : 03052/22-55 

Лице за контакти:  Елица Мешева – главен експерт ККЧРП 

8. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във 

връзка с провеждането на конкурса – таблото за обяви и съобщения в административната 

сграда  на Общинска администрация – Лъки и интернет страницата на Община Лъки – 

https://oblaki.com/- секция Конкурси. 

9. Място, където кандидатите могат да се запознаят и да получат длъжностна 

характеристика и други необходими за конкурса документи - деловодството на Общинска 

администрация – Лъки,  всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.  

или да бъдат изтеглени от официалния сайт на община Лъки – https://oblaki.com/- секция 

Конкурси. 

10. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 

служители обявлението за конкурса да се публикуват в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона 

за администрацията и на интернет страницата на Община Лъки – https://oblaki.com/- секция 

Конкурси. 

11.  След публикуване на списъците на допуснати и недопуснати кандидати по документи за 

участие в конкурса, допуснатите ще бъдат уведомени (чрез изрично съобщение на 

официалния сайт на община Лъки) за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, 

като датата не може да бъде по-рано от 7 дни след информирането. 
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