Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД - Ловеч
ОБЯВЛЕНИЕ
Председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК“АД - Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 91 от Кодекса
на труда.
О Б Я В Я В А:
I.
Конкурс за длъжността: финансов експерт (главен счетоводител) в Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч.
Място и характер на работа:
1.1. Място на работа - Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД –
гр.Ловеч: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, етаж 11, кабинети 1104 и 1105;
1.2. Продължителност на работното време – пълен работен ден, 8 часа, при пет дневна работна
седмица.
1.3. Характер на работа:
 обслужва финансово-счетоводно асоциацията;
 подготвя предложение до общото събрание за общия размер на работните заплати на
служителите в асоциацията;
 съдейства на председателя във връзка с изготвяне на проекта на бюджет на асоциацията и отчета за
изпълнението му;
 изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
 контролира и анализира разходването на средствата на асоциацията;
 подпомага председателя при управлението на имуществото на асоциацията;
 съдейства на председателя във връзка със съгласуването на бизнесплана на ВиК оператора по
реда на чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите;
 изпълнява и други задачи, посочени в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация или възложени му от председателя на асоциацията;
1.4. Трудово възнаграждение: 700.00 лв.
2.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.

2.1.
2.2.
2.3.
3.

Образование: висше образование;
Минимална образователна степен – бакалавър;
Лицето трябва да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети, съгласно
чл. 35 от Закона за счетоводството.

Допълнителни умения и квалификация:
3.1. Компютърна грамотност – MS Office;

3.2.
3.3.

Умения за работа със счетоводен софтуер;

Познаване на Закона за счетоводството; Закон за данъците върху доходите на физическите
лица; Кодекса за социално осигуряване; Кодекса на труда; Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация.
II.
Други допълнителни изисквания: Да притежава умения за работа в екип, комуникативна и
професионална компетентност.
III.

Начин на провеждане на конкурсите:


IV.

Провеждане на тест и интервю за познаване на нормативната уредба и преценка на
професионалните знания и умения, свързани с изискванията за съответната длъжност.
Необходими документи за участие в конкурсните процедури:
1.
2.
3.
4.

Заявление за участие в конкурс (по образец);
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец);
Автобиография – CV формат;
Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и
допълнителна квалификация;

Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или
придобит ранг (осигурителна, трудова или служебна книжка);
6. Свидетелство за съдимост (само за длъжността „главен счетоводител“).
Формулярите по образец и длъжностната характеристика за позицията се предоставят всеки работен ден
от 09.00 до 17.30 часа в сградата на Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, Център за
административно обслужване на граждани.
5.

Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса трябва да бъдат подадени лично от кандидатите или от техни
упълномощени представители в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“АД – гр. Ловеч, чрез деловодството на Областна администрация Ловеч: гр. Ловеч, ул.
„Търговска“ № 43, Център за административно обслужване на гражданите в рамките на работния ден от
09.00 часа до 17.30 часа, в срок дo 10.08.2017 г.
V.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени
в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.
VI.

Оповестяването на конкурса, както и списъците с допуснатите кандидати и онези, които не са
допуснати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото в сградата на Областна
администрация Ловеч, етаж Партер и на интернет страницата й http://www.lovech.government.bg/ (в
секция „АСОЦИАЦИЯ по ВиК“).

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
Председател на Асоциация по ВиК на
обособена територия,
обслужвана от „ВиК“АД – гр. Ловеч

5500 Ловеч, ул. Търговска 43, тел.: +359 68 600 003/261
е-mail: governor@lovech.government.bg , web: www.lovech.government.bg

