ОБЯВЛЕНИЕ:
Националната служба за охрана /НСО/, бул. “Черни връх” № 43, /тел.
819 82 70/, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на
конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №
950/01.07.2020 г. на началника на НСО
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”
в звено „Финансово – счетоводно“, както следва:
1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността са:
- образование: висше, минимална образователно-квалификационна
степен – „бакалавър”;
- професионален опит: 2 години.
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование в областта на стопанските науки;
- компютърни умения: МS Office, правно-информационни продукти и
Internet;
- познаване и ползване на законодателството в областта на трудово –
правните правоотношения, данъчно и социално законодателство;
- познания в областта на счетоводството и финансите.
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест;
- интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за
участие в конкурса са:
- заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към
Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на
държавни служители (НПКПМДС);
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна
степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по
реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на
Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм.,
бр. 62 от 2013 г.) и за допълнителни квалификации;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта
на професионалния опит (ако има такива).
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5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез
пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от
публикуване на обявлението, в сградата на Национална служба за охрана, бул.
“Черни връх” № 43, Приемна на КПП /откъм бул. „Н.Й.Вапцаров“/, всеки
работен ден от 09:00 до 11:30 и от 13:30 до 16:00 часа.
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на
информационни табла на КПП-НСО /откъм бул. „Н.Й.Вапцаров“/, както и на
Интернет страницата на Национална служба за охрана.
7. Описание на длъжността: приема и обработва всички първични
документи, свързани със заплащането и обезщетенията на личния състав.
Обработва и анализира предоставени документи за трудов стаж на
новоназначени служители, Отразява настъпили промени в заплатите,
начислява обезщетенията за временна нетрудоспособност по предоставените
болнични листове и изготвя ведомостите за заплати. Изготвя и въвежда
платежните документи, предоставя информация за НАП, НОИ и банковите
клонове.
8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 610 до 2
240 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването
съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация.

НАЧАЛНИК
НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
Бригаден генерал: ...............................
/КРАСИМИР СТАНЧЕВ/

Изготвил:

полк. К Михалев гл. екперт II-ст. в с-р АЧР, отдел 08

