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                       ЗАПОВЕД 

РД-08-276 

Гр.Айтос, 17.04.2015г. 
 

На основание чл.44, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.44, ал.2 от За местното самоуправление и местната 

администрация,   

 

ЗАПОВЯДВАМ 

 

I.ОБЯВЯВАМ набиране на кандидати за заемане на длъжността “Младши 

експерт” в отдел “Финанси”, дирекция “ФСДУС” към Община Айтос.  

Описание на длъжността:  

• Да познава наредбата на Общински съвет за  определяне и  администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос                            

• Събира приходите по бюджета на Общината, внасяни в брой от граждани и 

фирми. 

• Да приема сумите от събраните приходи от кметовете на кметства, 

инкасаторите от общински пазар , паркинги и билети от зоокъта. 

• За събраните суми от такси и формуляри издава фактури и касови бележки. 

• За събраните суми от отдадено под наем общинско имущество и земя, 

внасяни в   брой или по банков път, издава фактури. 

• За събраните суми от глоби и лихви издава приходна квитанция. 

• Предоставя информация и изготвя справки за дължимите наеми и месечни 

такси. 

• Ежедневно изготвя справка за приход по вид плащане и  справка по партиди 

и вид плащане. 

• Изготвя вносни бележки за представяне в обслужващата банка при внасяне 

на парични средства. 

• Внася ежедневно постъпилите в касата приходи по вид плащане по банкова 

сметка. 

• Изпълнява и други задачи възложени от Директора на Дирекцията и 

Началник отдел и Главен счетоводител. 

II.Минимални и специфични изисквания , предвидени в нормативни актове за 

заемане на длъжността: 

1.Кандидатите следва:  

- да са български граждани, гражданина друга държава -  членка на Европейския 

съюз, на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на конфедерация Швейцария; 

-да са навършили пълнолетие; 

-да не са поставени под запрещение; 



-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от 

свобода; 

- да не са лишени по съответния ред от правото да заема определена длъжност; 

- да отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за     

заемане на съответната длъжност. 

2. Минимална образователна степен за заемане на длъжността – “бакалавър”. 

3.Специалност “финанси”  

4.Професионален опит – не се изисква;  

5.Размер на основаната заплата – от 380 лв. – до 1100 лв. 

III. Допълнителни изисквания за длъжността: 

-кандидатите да имат познания в областта на местното самоуправление и 

местната администрация; 

- кандидатите следва да познават действащата нормативна уредба  

-кандидатите следва да притежават компютърни умения – MS Office,  internet  и 

др.  

- да познават Закона за местните данъци и такси; Закона за счетоводството; 

Закона за публичните финанси; Закона за данъка върху добавената стойност; Закона за 

местното самоуправление и местната администрация;  

IV. Кандидатите следва да представят следните документи, както следва: 

- Заявление по образец; 

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл.107а от КТ; 

- Декларация 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; 

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, 

допълнителни квалификации и правоспособност; 

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит- трудова или служебна книжка; 

- Свидетелство за съдимост; 

- Медицинско свидетелство 

- Автобиография;  

- Други документи, свързани със заемане на длъжността по преценка на 

кандидата.  

V. Начин на провеждане на подбора: Подборът ще се проведе чрез решаване на 

тест и интервю.  

VI. Определям място и срок за подаване на документите за участие: 

Документите за участие се представят от кандидатите лично в 7 (седем дневен) срок 

от публикуване на обявлението във вестник “Народен приятел” на адрес: гр.Айтос 

ул.“Цар Освободител”, № 3, Център за услуги и информация на гражданите.  

VІІ. С входящ номер и дата ще се регистрират само заявленията, към които са 

представени всички посочени в тях документи.  

VIІI. Списъците и всички съобщения във връзка с набирането на кандидати да се 

обявяват на информационното табло на община Айтос и на интернет страницата на 

общината – www.aytos.bg 

При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна 

характеристика за длъжността. 

Заповедта да се обяви чрез публикация във вестник “Народен приятел” на адрес: 

гр.Айтос ул.“Цар Освободител”, № 3, Център за услуги и информация на гражданите.  

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на община Айтос  


