
Обява за работа 

Институт по физикохимия при БАН търси да назначи на постоянен трудов договор 

Главен счетоводител 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Образователна степен – Магистър  
Професионална област – икономика, счетоводство 
Професионален опит – минимум 3 години бюджетно счетоводство 
Допълнителна квалификация – компютърна грамотност 
ПРЕДЛАГАМЕ: 
- Постоянен трудов договор с изпитателен срок в ИФХ - БАН 
- Възможност за дългосрочен ангажимент; 
- Работно време - от понеделник до петък от 09:00 ч. до 17:30 ч. 
- Месторабота - гр. София, кв. Гео Милев 
 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: 
- Основно -  1500  лв. 
- Допълнителни: 
- с постоянен характер (клас прослужено време и професионален опит) 
- и др. 
 
• Координира и отговаря за организацията на счетоводната дейност и отчетност в ИФХ-БАН. 
• Следи за спазване на финансовата и платежна дисциплина. 
• Контролира правилното оформяне на първичните счетоводни документи и своевременното им 
отразяване в счетоводните регистри. 
• Контролира за редовното извършване на ивентаризации съгласно Закона за счетодството. 
• Следи за законосъобразното използване на финансовите средства, за недопускане на 
разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности. 
• Осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за 
счетоводството. 
• Отговаря за изготвянето и съставянето на счетоводните отчети в определените срокове. 
• Определя организацията и разпределението на работата с цел по-пълно обхващане, 
регистриране, обобщаване и съхраняване на информацията от счетоводните документи за 
достоверно, обективно, пълно и точно установяване на финансовия резултат и навременно 
представяне на счетоводните отчети. 
• В своята дейност спазва изискванията на ЗС, НСС и др. нормативни документи, свързани с 
работата в областта на счетоводството. 
• Полага втори подпис съгласно системата за двоен подпис. 
 
Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография 
на български език. Ще се свържем само с одобрените кандидати. 
 
Предоставените от Вас данни са лични и се задължаваме да ги ползваме единствено за целите 
на настоящия подбор. 
За връзка по e-mail: Институт по физикохимия, БАН  
physchem@ipc.bas.bg,  
bookkeep@ipc.bas.bg 


