РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Съвет за електронни медии, гр. София, бул. “Шипченски проход” № 69, на основание
чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-13-77 от 16.05.2017 г. на
председателя на СЕМ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжност “счетоводител” (1 щ. бр.)
в отдел „Бюджет и финанси”
към дирекция “Обща администрация” в Съвет за електронни медии,
с месторабота гр. София, при следните условия:
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на
длъжността:
- образователна степен – професионален бакалавър;
- професионален опит за заемане на длъжността -не се изисква или придобит V
младши ранг като държавен служител.
2. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието – икономика,
счетоводство
3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- компютърна грамотност – работа с Windows (Word, Excel), интернет,
специализиран счетоводен софтуерен продукт;
- работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати,
професионална и аналитична компетентност, фокус към клиента.
4. Начин на провеждане на конкурса:
а/ тест за установяване на професионалните знания и умения – ще включва
въпроси от областта на Закона за счетоводството, Закона за публичните
финанси, Закона за бюджета на Република България за съответната година и
Постановление на Министерски съвет за изпълнението му, Закона за радиото и
телевизията, нормативни актове, свързани с отчетността в бюджетните
организации, Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност.
б/ интервю.
5. Необходими документи за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурс по образец – 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;
- копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за
длъжността;
6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник
(оригинал на нотариално заверено пълномощно) в 12-дневен срок от публикуване на
обявлението - до 29.05.2017 г. вкл., в сградата на Съвет за електронни медии, гр. София,

бул. “Шипченски проход” № 69, ет. 5, стая 505 – деловодство, всеки работен ден от 9.00
до 12.00 часа и от 13.00 до 16.30 часа.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на сайта на
Съвета за електронни медии: www.cem.bg и информационното табло в СЕМ, гр. София,
бул. “Шипченски проход” № 69.
8. Описание на длъжността:
- да отразява вярно и точно счетоводната информация на база първичните и
вторичните счетоводни документи, свързани с касовите операции, съгласно
изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни документи.
9. Минимален размер на основната месечна заплата – 600 лв.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
могат да се изтеглят от www.cem.bg

