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ОБЯВЛЕНИЕ 

ОТНОСНО: конкурс за длъжността „Финансов контрольор” при администрацията на община Годеч 

Общинска администрация Годеч– община Годеч, Област Софийска, гр. Годеч пл. „Свобода” №1, на основание 
чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на 
конкурсите за държавни служители и Заповед № 365/13.08.2014 г. на Кмета на община Годеч 

О Б Я В Я В А: 

1. Провеждането на конкурс за  длъжност – „Финансов контрольор” при общинска администрация Годеч. 

2. Кратко описание на длъжността: 

Осъществява  предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови 
задължения и извършване на разходи по цялостната дейност на общината. Участва в разработване на основни 
процедури, работни инструкции, указания и типови документи за въвеждане и актуализиране на системи за 
финансово управление и контрол / СФУК / в Община Годеч. 

3. Минимални  специфични и допълнителни изисквания за заемане на длъжността са: 

 - образователно – квалификационна степен – магистър 
 - професионален опит  2  години   
 - или  ІV младши ранг; 
 - специалност, по която е придобито образованието-икономика; 
 
4. Начин на провеждане на конкурса 
 Конкурсът да се проведе на два етапа:  
 - Писмена разработка на тема „Финансов контрол в дейностите на общината, съобразени със системата 
за финансово управление и контрол” 
 - Интервю 
 
5. Допълнителни умения и квалификации носещи предимство на кандидатите: 
 - аналитична компетентност; ориентация към резултати; работа в екип; фокус към клиента; 
комуникативна компетентност; професионална компетентност; компютърна грамотност.   
 
6. Необходими документи 

 Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане 
на конкурсите за държавни служители /НПКДС/; 

 Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото 
гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е 
осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по 
съответен ред от правото да заема определена длъжност;не е лишен по съответен ред от правото 
да заема определената длъжност; 

 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни 
квалификации; 

 Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – 
трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка,удостоверения;  

 Други документи: сертификати за завършени курсове и  обучения; 
 Подробна автобиография – CV. 

 
7. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 10  дни, след датата на 
публикуването на обявата  в деловодството на Община Годеч, пл.”Свобода” № 1 от всеки работен ден от 08,30 до 



 
17,00 часа. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на 
конкурсната длъжност. 
 
8. Лице за контакт: 
Камелия Русимова – ст.специалист „Човешки ресурси” 
Телефон за контакти: 0729/22300 
Краен срок за подаване на документите – 25.08.2014г. 
 
9. Списъците на допуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се 
обявят на интернет страницата на Община Годеч и на информационното  таблото на входа  на общината.  
 
10. Минималният и максималния размер на основната месечна заплата за длъжността съгласно Наредбата за 
заплатите на служителите в държавната администрация е от 360 лв. до 1200 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


