
  

                 ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО                

         Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 

 

ОБЯВА 

На основание Заповед № 127 от 06.03.2012 г. на Кмета на община Малко Търново, чл. 44, 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13, ал. 1 от 

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители и във връзка с  

изпълнение на Методиката за определяне численността на персонала в специализираните 

институции и социални услуги в общността  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛКО ТЪРНОВО 

ОБЯВЯВА КОНКУРС: 

   За  длъжността „младши специалист - счетоводител” в „Дневен център за възрастни 

хора с увреждания – гр. Малко Търново” към Дирекция „Социални дейности, услуги и 

здравеопазване” при  Община Малко Търново.  

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 

 1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на 

длъжността: 

а) образователно-квалификационна степен – „магистър”, „бакалавър” или средно 

икономическо образование.   

б)  съответстващ на завършеното образование професионален стаж, а именно: 

- за магистърска степен – 2 години; 

- за бакалавърска степен – 3 години; 

- при степен „специалист” – 4 години; 

- със средно икономическо образование – 8 години;  

 в) Специалност – счетоводство, счетоводство и контрол, финанси; 

г)  професионално направление – икономика; 

 1.2. Специфични изисквания: 

а) компютърна грамотност (Word, Excel, Internet, счетоводен софтуер); 

б) компетентности: аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на 

отношения; комуникативна компетентност. 

в) задълбочени познания на  законодателството в областта на: местното самоуправление, 

счетоводството и счетоводните стандарти, единни разходни стандарти в държавно 

делегираните дейности,  нормативната база в сферата на социалните услуги и други. 

2. Начин на провеждане на конкурса: 

 Конкурсът ще се проведе на три етапа – първи етап: по документи, втори етап: 

писмен тест и трети етап: интервю-събеседване. До втори и трети етап (тест и интервю-



събеседване) да се допускат до участие само кандидатите, представили всички 

необходими документи и отговарящи на минималните изисквания за заемане на 

длъжността. На допуснатите до втори етап кандидати писмено се съобщават датата, часът 

на започване и мястото за провеждане на теста. На допуснатите до трети етап кандидати 

писмено се съобщават датата, часът на започване и мястото за провеждане на интервюто-

събеседване. 

 

3. Необходими документи: 

а) Заявление за участие в конкурса /образец/, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите за държавните служители.  

б) Документ за самоличност / копие/. 

в) Автобиография - CV  

г) Свидетелство за съдимост удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено 

престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема 

длъжността, за която кандидатства; 

д) Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и 

допълнителни квалификации (ако кандидата притежава допълнителни квалификации); 

д) Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. 

 

4. Място и срок за подаване на документите 

 Документите по т.3 се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник 

(оригинал на нотариално заверено пълномощно), в двуседмичен срок /14 дни/ от 

публикуване на обявлението, в сградата на Община Малко Търново, ул. „Малкотърновска 

комуна” № 3, Център за административно обслужване на граждани, всеки работен ден от 

8.00 до 17:00  часа. 

 Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат изнесени на  

Информационното табло във фоайето на  Общинска администрация  на адрес гр. Малко 

търново, ул. „Малкотърновска комуна” № 3. 

 Краен срок за подаване на документите: 20.03.2012 г.  

 

Изготвил: 

Ирина Апостолова 

Директор на дирекция СДУЗ 


