
О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet_krichim@abv.bg

О Б Я В А 

община Кричим търси да назначи: 
1. Счетоводител по заместване на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ (до 

завръщане на титуляра) 
2. Главен специалист „Кадастър, регулация, техническо обслужване и незаконно 

строителство

Счетоводител по заместване на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ  
(до завръщане на титуляра) 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:  
 Минимална степен на завършено образование – средно (завършено висше 

икономическо образование е предимство).  
 Минимален професионален опит – не се изисква (с предимство ще се ползват 

кандидати със стаж, придобит в бюджетно предприятие по смисъла на Закона за 
счетоводството). 

 Минимален размер на основната заплата за длъжността – 600 лв.;  
 Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.  

2. Компетентност и отговорности:  
 Изготвя първични счетоводни документи;  
 Осчетоводява извършените стопански операции, съгласно указанията на 

Дирекция „Държавно Съкровище” на Министерство на финансите;  
 Въвежда счетоводните записвания в счетоводните регистри на общината;  
 Спазва нормативните актове и указания, регламентиращи бюджетното 

счетоводство и функционирането на публичната администрация като цяло.  
 Изпълнява и други възложени задачи, свързани с длъжността 

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:  
- заявление за постъпване на работа;  
- копие от документ за самоличност;  
- документ за придобито образование, специалност, квалификация и 

трудов/служебен стаж (при наличие на такъв);  
- aвтобиография – CV.  

4. Начин на провеждане на подбора \ на два етапа \:  
- 1- ви етап: по документи; 
- 2- ри етап: провеждане на интервю.  



Главен специалист „Кадастър, регулация, техническо обслужване и незаконно 
строителство”

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:  
 Минимална степен на завършено образование – средно със специалност 

геодезия, транспортно строителство, водно строителство, парково строителство, 
строителство и архитектура (завършено висше образование в професионална област: 
Технически науки с професионално направление „Архитектура, строителство и 
геодезия”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и 
професионалните направления (ПМС № 125 от 2002 година )е предимство).  

 Минимален професионален опит – не се изисква  
 Минимален размер на основната заплата за длъжността – 600 лв.;  
 Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, 

Работа със специализиран софтуер във връзка с изпълнение на длъжността.  

2. Компетентност и отговорности:  
 Координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на 

документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенцията; 
 Участва в изработването, съгласуването с инстанциите и обявяването на нови 

кадастрални карти, регулационни и нивелетни планове; 
 Участва в изготвянето и придвижването на преписки по допълване и коригиране 

на кадастрални планове и по частично изменение на регулационните планове; 
 Подготвя информация в рамките на своята компетентност по Закона за 

кадастъра и имотния регистър  и я изпраща до службите по вписвания и кадастъра; 
 Извършва справки на граждани по кадастралните и регулационни планове по 

искане на Службата по геодезия, картография и кадастър; 
 Нанася всички влезли в сила градоустройствени изменения в регулационните 

планове и уведомява Службата по геодезия, картография и кадастър; 
 Окомплектова преписки за изменение на подробни устройствени планове и 

докладва в ЕСУТ; 
 Отговаря за своевременното обявяване на преписки по ЗУТ; 
 Отговаря за своевременното обявяване на одобрени проекти по ЗУТ;  
 Поддържа определените по ЗУТ регистри на решенията за изработване на 

подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените 
разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.; 

 подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно 
Закона за опазване на земеделските земи; 

 Извършва контрол по извършваното строителство и констатира незаконно 
строителство, съставя и връчва актове на нарушителите; 

 Изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на 
незаконни строежи; 

 Контролира разрешените обекти по чл. 56 от ЗУТ и при констатирани 
нарушения подготвя заповеди на кмета на общината за премахването им; 

 Изпълнява задълженията на Секретар на общински експертен съвет; 
 Извършва административно-технически услуги по одобряване на проекти, визи 

за проектиране и издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ; 
 Изготвя технически задания за възлагане на геодезически видове работи за 

проектиране и упражнява текущ геодезичен контрол; 



 Извършва всички дейности свързани с териториите по параграф 4 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи; 

 Изпълнява и други задачи възложени му от висшестоящ орган.

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:  
- заявление за постъпване на работа;  
- копие от документ за самоличност;  
- документ за придобито образование, специалност, квалификация и 

трудов/служебен стаж (при наличие на такъв);  
- aвтобиография – CV.  

4. Начин на провеждане на подбора \ на два етапа \:  
- 1- ви етап: по документи; 
- 2- ри етап: провеждане на интервю.  

    Документите се приемат в срок до 30.09.2017г., в сградата на община Кричим с 
административен адрес гр. Кричим, пл.“Обединение“ № 3, първи етаж, стая № 13 – 
деловодство от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа. 

                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КРИЧИМ 


