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ОБЯВА 

 

 за подбор на кандидати за заемане на  

длъжност “СЧЕТОВОДИТЕЛ В ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ” на проект Осигуряване на дългосрочна грижа  

и подкрепа за деца и младежи в риск ” BG05M9OP001-2.019-0020  
  

 Във връзка с изпълнението на процедура „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1”,  Договор № 

BG05M9OP001-2.019-0020-C01, по проект „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за 

деца и младежи в риск”, Община Белоградчик обявява процедура за подбор на длъжност 

Счетоводител в Екип за организация и управление на проект”, както следва:  

 - Счетоводител – 1 бр. 

 Изисквания към кандидатите: 

- да са пълнолетни граждани; 

- да не са поставени под пълно или ограничено запрещение; 

- да не са осъждани; 

Изисквания за длъжността „Счетоводител“: 
-Завършено образование – средно или висше, счетоводно-икономическа специалност; 

- Професионален опит – минимум 3 /три/ години по специалността; 

- Опит в бюджетно счетоводство – е предимство; 

- Опит в изпълнение по проекти – 1 г.; 

- Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани със счетоводната 

дейност; 

- Опит при работа в екип 

- Добро познаване на нормативните актове, свързани с: 

1. счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното 

право; 

2. реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията 

на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи. 

3. Общите ръководства за бенефициенти за изпълнение на проекти и програми по 

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 

 -  Умения за планиране, организиране, управление и контрол на бюджета по проекта, умения 

за работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; 

Компютърна грамотност; умение за работа в динамична среда; комбинативност; 

комуникативност; оперативност; способност за работа самостоятелно и в екип; 

Задължения: Организира цялата финансово – счетоводна дейност в съответствие с 

нормативните актове; Изготвя договори; Извършва проверка на разходно оправдателните 

документи, изготвя финансов отчет и искане за плащане, към което прилага оригинални 

фактури или други документи с равностойна доказателствена стойност; Своевременно 

регистрира счетоводните операции в съответствие с приложимото законодателство /стандарти и 

конкретни указания на екипа на управление; Изготвя платежни нареждания за разплащане на 

получени първични документи след проверката им; Изготвя месечните и тримесечните отчети и 
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оборотни ведомости, аналитични ведомости и т.н.; в случай на констатирани нередности и 

нарушения сигнализира ръководителя на проекта за своевременното им отстраняване. Води 

регистър на ТД; Води дневници с покупки и  продажби; Участва в комисии; 

Договор: Граждански, в рамките на до 80 ч. месечно, заплащането е в съответствие с 

Методологията за възнаграждения по ОП РЧР 2014-2020  

 Лицата, които желаят да кандидатстват за  обявената позиция е необходимо да подадат 

документи както следва: 

- Заявление - по образец; 

- Мотивационно писмо; 

- Автобиография (CV) – по образец; 

- Документ за висше образование – копие; 

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата; 

- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е 

приложимо/. 

- Декларация за обработка на лични данни – по образец; 

- Други документи (при необходимост) 

Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Белоградчик, както и да 

се получат на място в сградата на Община Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ № 6, Център за 

информация и услуги на гражданите,  Деловодство. 

 Срок за подаване на документи -  всеки работен ден от 14.07.2020 г. до  20.07.2020 г. 

включително в рамките на работното време на Център за информация и услуги на 

гражданите. 
 Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в административната 

сграда на Общината, както и на официалния сайт.  

Лице за контакт:  Елена Александрова   – Ръководител  проект; тел: 0877881296   

 


