
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
7583 с. Ситово, обл. Силистра, ул. „Г.С.Раковски", №2, 

тел. 08663/2704, 0894 41 95 96, e-mail: ри stopanstvo@abv.bg

Обява за свободно работно място 

Изх. № 290/14.10.2016

Главен счетоводител
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО търси да назначи опитен 
професионалист за позицията ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, с работно място с. Ситово

ОПИСАНИЕ НА Д Л Ъ Ж Н О С ТТА :

• Организира и отговаря за цялостната счетоводна дейност в ПГСС
• Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен 
финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното 
оформяне на първичните счетоводни документи и отразяването им в счетоводните 
регистри;
• Своевременно осигурява финансово-счетоводна информация на съответните равнища на 
управление;
• Изготвя индивидуални и консолидирани финансови отчети;
• Организира изготвянето на отчети за нуждите на планирането и управлението на 
гимназията;
• Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати на 
гимназията;
• Следи и прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото данъчно 
зако нодателство;
• Организира осигуряването на ръководството с финансово-счетоводна информация;
• Подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които 
произтичат от счетоводните записвания;
• Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи;
• Следи плащанията и финасовите процеси, оптимизира разходите;
• Организира отчитане и деклариране на ДДС;
• Участва в преговори с банки, държавни органи, клиенти на ПГСС;
• Отчита дейността пред външен одитор.

ИЗИСКВАНИЯ:

• Висше икономическо образование в областта на счетоводството и финансите;
• Доказан успешен опит като Главен счетоводител - минимум 5 години в сферата на 
бюджетното счетоводство;
• Отлично познаване на счетоводното законодателство на НСС и МСС;
• Отлично познаване на данъчните закони, както и други нормативни актове, свързани с 
дейността на гимназията;
• Умения за разрешаване на счетоводни казуси и аргументиране на решенията;
• Много добро ниво на компютърна грамотност, включително умения за работа със 
счетоводни програмни продукти;
• Умение за работа в екип;
• Конфиденциалност, аналитичност, прецизност, високо ниво на организация и 
приоритизиране на задачи;

mailto:stopanstvo@abv.bg


Конкурсът се провежда в три етапа:
- Допускане по документи -  до 01.11.2016;
- Писмен изпит -  тест -  на 02.11.2016;
-Интервю - на 03.11.2016 ;

Информацията която предоставяте е поверителна и попада под защита на ЗЗЛД. 
Гимназията се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Необходими документи:
- Заявление за заемане на длъжността;

- Автобиография СУ;

- Копие на трудовата книжка;

- Копие от документи удостоверяващ завършена степен на образование и професионална 

квалификация;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ 

ОТ: 14.10.2016г. ДО 28.10.2016г.

В СГРАДА НА: Професионална гимназия по селско стопанство 

АДРЕС: с. Снтово ул. "Георги Сава Раковски" 2 

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 08663/ 2 704 и GSM 0894419596 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 14Л0.2016г.


