
 

ОБЯВА ЗА  РАБОТА 

 

Главен счетоводител в общинско дружество ВИК 

 
І. Характер и срок на трудовото правоотношение – неопределен със срок за 
изпитване 6 месеца в полза на работодателя, при 8 часов работен ден, 5 дни 
седмично. 
ІІ. Описание на длъжността: Главен счетоводител  
1. обслужва финансово-счетоводно дружеството; 

2. съдейства на управителя във връзка с изготвяне на проекта на бюджет на 

дружеството и отчета за изпълнението му; 

3. изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети и отчети в 
утвърдените от КЕВР формати; 
4. контролира и анализира разходването на средствата на дружеството; 
5. подпомага управителя при управлението на имуществото на дружеството; 
6. съдейства на управителя във връзка със съгласуването на бизнесплана на В и 
К оператора по реда на чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите; 

7. изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от 
ръководителя на дружеството. 
 
ІII. Изисквания към кандидатите: 
1.  Образование – висше икономическо образование; 
2.  Професионален опит минимум 1 година в областта на счетоводството  

3.  Да притежават необходимите професионални и нравствени качества; 
4.  Да познава добре нормативната уредба, свързана с дейността, в това число и 
не само Закон за счетоводството, Национални стандарти за финансови отчети за 
малки и средни предприятия, Закон за публичните финанси и др.; 
5.  Компютърна грамотност: MS Office, Excel. 
6.  Умения за работа със счетоводен софтуер. 

 
  

IV. Необходими документи  
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление /свободен 
текст/ . Към заявлението се прилагат: 

1. Професионална автобиография; 
2. Ксерокопие на Диплома за завършено образование; 

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи 
професионален опит. 
 
V. Място и срок на подаване на документите: 
Заявленията ще бъдат приемани от 8.30 до 16,30 ч. в сградата на ВИК,  гр. 
Батак, ул. „ Партизанска“ № 22, тел. за връзка 0894349565 

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка 
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