
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР.ЛЪКИ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Общинска администрация – гр. Лъки, област Пловдив 

Обща администрация  

Длъжностно ниво – 7 

Наименование на длъжностното ниво съгласно Класификатора на длъжностите в 

администрацията – Ръководно ниво – 7Б 

Минимален ранг за заемане на длъжността - Ⅲ младши 

Вид правоотношение: Служебно 

Отдел ‘‘Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността‘‘ 

Длъжност:  Началник на отдел, то и главен счетоводител 

 

2. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

3. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 

●  Длъжността Началник на отдел, то и главен счетоводител е част от структурата и 

функциите на Общинска администрация, осъществява общинската политика по финансово- 

счетоводната дейност. 

●  Началник на отдел БФСУС организира, ръководи и контролира цялостната дейност на 

отдел ‘‘Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността‘‘ 

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

законовите и подзаконови нормативни документи. С компетентни и законосъобразни решения 

допринася за функционирането на администрацията. 

●  Контролиращ ръководител е спрямо длъжностите на експерти и специалисти в отдела. 

 

 

КМЕТ 

Секретар Заместник кмет 

Началник на отдел ‘‘Бюджет, финанси, счетоводство и 

управление на собствеността“, то и главен счетоводител‘‘ 
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4. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 

 

●  Цялостен контрол върху счетоводната дейност, съгласно Закона за общинския бюджет, 

Закона за счетоводството и други законови актове. Методическо и професионално ръководство 

на отдела. Подпомагане на ръководството на общинската администрация с експертни оценки и 

решения в своята област. 

●  Оценка и контрол на индивидуалното трудово изпълнение. 

●  Аналитична и корективна дейност по отношение работата в отдела. 

 

5. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

● Осъществява методическо и професионално ръководство върху работата на 

служителите от отдела и контролира документооборота в отдела. 

●  Изучава, анализира, разработва и предлага на Ръководството на Общината експертни 

оценки и решения по проблемите в отдела. 

● Самостоятелно или в екип извършва проучвания относно изпълнението на бюджета, 

контролира неговото изпълнение. 

● Осъществява методическо и професионално ръководство върху работата на 

ръководителите на бюджетни звена във финансово отношение. 

●  Дава становище съгласно компетенциите си. Дава тълкувания, устни и писмени 

консултации, съобразно действащата нормативна уредба. 

●  Извършва контрол по изпълнение и приложение на действащите нормативни документи 

изпълнение на бюджета. 

● Контролира законосъобразността и целесъобразността на видовете разходи, съгласно 

делегираните му правомощия. 

● Дава идеи, предложения, инициативи, свързани с правомощията му на Началник отдел, 

организира осъществяването на одобрени такива в подчиненото му звено. 

●  Участва в конкурсни комисии за длъжности, на които е пряк ръководител. 

●  Следи за срокове и изпълнението на изискванията относно индивидуалната оценка на 

трудовото изпълнение на подчинените му. 

●   Участва в публичното обсъждане на бюджета на Общината. 

● Организира и контролира специализираното административно обслужване на 

бюджетните звена във финансово отношение. 

● Подготвя становища и разработва предложения за реализиране на финансовата 

програма на Общината и за разрешаване на проблеми в областта на финансите. 

● Подпомага Кмета на Общината при осъществяване на правомощията му по изпълнение 

на бюджета. 

●  Изготвя проекти за заповеди, договори, наредби и други в областта на финансите.  

●  Изразява писмени и устни становища по законосъобразността на проектите за актове и 

заповеди на Кмета във връзка със счетоводната дейност на администрацията. 

● Извършва контрол на плащанията, с цел недопускане на незаконосъобразни и 

нецелесъобразни разходи на Общината. 

●  Координира своята работа със структурите на Министерство на финансите и Сметна 

палата.  

● Познава и прилага на практика Закона за счетоводството, Закона за публичните 

финанси, закона за държавния бюджет за съответната година и другите нормативни документи 

специфични за Общината в областта, в която работи, както и всички постановления, наредби, 

правилниците и различни разпоредби в областта на счетоводството. 

●  Участва в комисии по нареждане на Кмета на Общината. 

●  Следи за общото законосъобразно изпълнение на бюджета на общината. 



●  Съставя счетоводни отчети, които вярно и обективно отразяват финансовото състояние 

на Общината Лъки. Изготвя форма 15 Б. 

●  Разработва счетоводна политика на община Лъки. 

●  Изготвяне на отчети за касовото изпълнение на бюджета. 

● Организация и контрол на движенето, използването и съхранението на счетоводна 

документация. 

●  Анализира извънбюджетни сметки и фондове, банковите документи и приходни сметки. 

● Осъществява контрол при правилното оформяне на първичните счетоводни документи 

и своевременното им осчетоводяване. 

●  Изготвя, подписва и представя в Сметна палата и Министерството на финансите баланса 

на общината. 

●  Изготвя и подписва годишните финансови отчети и данъчни декларации. 

● Организира и контролира извършването на плановите и извънплановите 

инвентаризации на ДМА и материални запаси. 

●  Изготвя наредба за счетоводния документооборот и индивидуалния сметкоплан на 

общината. 

●  Участва в изграждането и функционирането на Система за финансово управление и 

контрол на Община Лъки. 

●  Следи измененията на нормативната база в законодателството на РБ и ги прилага на 

практика. 

●  Участва в  различни комисии в областта на финансите. 

●  Изготвя проекти за докладни записки до Общински съвет- Лъки в неговата област. 

● Актуализира стратегии, програми, планове в неговите направления и предприема 

действия за актуализация на наредби, свързани дейността, която изпълнява. 

●  Организира инвентаризациите на обекти, собственост на Общината. 

● Участва в разработването на дългосрочни програми, наредби, правилници, инструкции 

и заповеди на Кмета на общината, свързани с неговите компетенции. Изпълнява същите такива, 

приети от Общински съвет- Лъки. 

●  Изучава, анализира, разработва и предлага на ръководството на Общината експертни 

оценки и решения по проблемите на областта, за които отговаря. 

● Дава становища, съгласно компетенциите си. Дава указания, устни и писмени 

консултации, съобразно действащата законодателна уредба. 

●  Извършва контрол по изпълнение и приложения на действащите нормативни документи 

в сферата, за които отговаря. 

 

6. ВЪЗЛАГАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА: 

 

● Кметът възлага пряко задачи във връзка с изготвянето, разпределението и изпълнение 

бюджета на общината. 

●  Планиране на работата - в значителна степен самостоятелно. 

●  Планира разпределението на работа между служителите в счетоводството. 

●  Отчита работата си на Кмета на Общината. 

 

7. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ И РЕСУРСИ. 

Участие във: Значително Малко Няма 

Организация, наблюдение и разпределяне на 

работата между служителите 

да   

Подбор на служители да   

Въвеждане и обучение на служители да   



8. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

 

●  Има пълни правомощия да организира задълженията на служителите от отдела, както и 

да разпределя работата по между им. 

●  Взема решения по отношение на финансови плащания. 

●  Анализира финансовото състояние на общината във всеки един момент. 

●  Дава становище по отношение на различни видове плащания. 

 

9. КОНТАКТИ  

 

● Кабинет на Кмета на общината – осигурява финансови и информационни отчети за 

ръководството във връзка с изпълнение на бюджета на общината: с всички служители от 

Общинска администрация - Лъки. 

● Други администрации: Министерството на финансите, Национална агенция по 

приходите, Национален осигурителен институт, Сметната палата и други. 

● В други контакти: обслужваща банка, доставчици, потребители, граждани, фирми - 

изпълнителите на обществените поръчки, предприятия, изпълнители на договори и други. 

 

10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

 

●  Изискване за образование – висше, образователно-квалификационна степен бакалавър. 

● Професионално направление: Икономика (Икономика, счетоводство, счетоводство и 

анализ, счетоводство и одит, счетоводство и контрол, финанси, както и други 

икономически/стопански специалности); 

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

●  Основни умения за работа с компютър. 

●  Способност да организира, планира и контролира по-малък екип. 

●  Способност за работа под напрежение. 

 

11. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

 Организира работата и я разпределя между служителите в отдела. 

 Способност да работи конструктивно като формален член на екип. 

 Да притежава социални умения за събиране на информация, организация, планиране и 

успешно разработване на проекти; 

●  Изпълняващият длъжността да има умения за поднасяне на обективна информация на 

физически и юридически лица, граждани, неправителствени организации и на обществеността 

като цяло, съчетана със способността да организира, планира и контролира своята работа.;  

●  Обективност на преценката. Желание да развива собствения си потенциал. Коректност; 

●  Лоялност към ръководителя на организацията и колектива. Способност да привлича 

помощ; 

●  Разбира законодателството, свързано с областта, в която работи; 

●  Прилага правилно разпоредбите на законодателството в неговата област; 

●  Познава спецификата на работата и вътрешно–нормативните документи - правилници, 

инструкции и процедури, които се отнасят до успешното изпълнение на длъжността; 

●  Осъвременява знанията си с промените в законодателството в своята област; 

●  Обяснява законодателството и промените в него на партньорите с които работи; 

●  Познава и разбира План за интегрирано развитие на община Лъки 2021-2027 г., целите 

и мисията на администрацията като цяло; 

●  Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

●  Изготвя доклади и други документи, които правилно отразяват ситуацията; 



●  Способност да се разбира с колегите си във и извън своята област на работа; 

● Идентифицира евентуални промени и подобрения, като оценява тяхното въздействие 

върху своята област на работа. Проявява гъвкавост и увереност при справяне с проблемите; 

●  В възприема нова информация и процедира бързо и правилно; Умения за работа в екип; 

●  Осигурява високо равнище на обслужване на потребителите, което води до издигане на 

имиджа на администрацията; 

● Познава и прилага основен приложен софтуер - текстообработващи програми, 

програмни продукти, платформи и други, свързани с работата му - правно-информационна 

система Апис, електронна деловодна система Архимед, електронни таблици, електронна поща 

в администрацията и специфичен за дейността софтуер. 

   Използва информационните технологии за подобряване процесите на работа, за 

повишаване информираността и ефективността. 

 

 

О Д О Б Р И Л : 

 

Инж. Валентин Симеонов 

Кмет на Община Лъки 

 

 

И З Г О Т В И Л :                                                     С Ъ Г Л А С У В А Л: 

 

Елица Мешева                                                            Емилия Стоянова 

Главен експерт ККЧРП                                            Секретар на община Лъки 

 

 

25.10.2022 г. 

 

 

 

Запознат съм със длъжностната характеристика:______________________ 

                                                           

 

Служител:_______________________________________________________ 

                                                        (трите имена) 


