
„Български ВиК Холдинг“ ЕАД 

 

Основна задача на "Български ВиК холдинг" ЕАД е да осигури институционална, административна, 

регулаторна, финансова и експертна подкрепа на държавните ВиК оператори и ресурс за изпълнение 

на значителни инвестиции в изграждане на съвременна водоснабдителна и канализационна 

инфраструктура и постигане на висок стандарт на обслужване на клиентите. 

 „Български ВиК Холдинг“ ЕАД търси да назначи мотивиран експерт, с желание за развитие и успешна 

реализация на позиция: 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ 

в отдел „Финанси“, дирекция „Финансово стопански дейности и управление на 

собствеността“ 

Основни задачи и отговорности: 

 Извършва системен анализ на финансовото състояние на дружеството и на дъщерните 

дружества; 

 Координира и управлява процесите по финансово-счетоводната отчетност между ВиК 

дружествата в групата и “Български ВиК холдинг” ЕАД; 

 Извършва периодичен анализ на финансовите данни от отчетите на ВиК дружествата в групата; 

 Анализира и идентифицира проблеми, свързани с финансово-икономическата дейност на 

дъщерните дружества; 

 Контролира финансовата отчетност по отношение на отпусканите средства на ВиК дружествата в 

групата; 

 Идентифицира нуждата и прави предложения относно предоставянето на финансови средства на 

дъщерните дружества; 

 Проследява целевото разходване на отпуснатите средства на ВиК операторите в групата; 

 Участва в разработването на вътршни финансови и счетоводни политики и процедури. 

 

Изисквания към кандидатите:  

 Висше образование с образователна степен бакалавър и/или магистър в областта на 

финанси, счетоводство, бизнес администрация, икономика, стопанско управление; 

 Минимум 3 години опит на сходна позиция; 

 Добри познания по оперативно счетоводство;  

 Знания и умения по планиране и бюджетиране на приходи и разходи и изготвяне на 

прогнозни Баланс, ОПР и паричен поток; 

 Умения за анализиране, обобщаване и преценяване на информацията, с цел 

вземането на правилни и обосновани решения; 

 Умение за работа под напрежение и способност за работа в екип; 

 Много добра компютърна грамотност (MS Office); 

Дружеството предлага: 

 Отлична работна среда и възможност за професионална реализация; 

 Възможност за предизвикателна работа и усъвършенстване на знанията Ви в сферата 

на финансите; 

 Адекватно възнаграждение и допълнителен социален пакет от придобивки – 

допълнително здравно обслужване, ваучери за храна, карти Multisport, допълнителен 

отпуск; 

 Фирмено обучение. 
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Моля, изпращайте автобиография и мотивационно писмо на e-mail адрес: 

recruitment@vikholding.bg 

Краен срок за изпращане на документи:15.03.2023г. 

 

„Български ВиК холдинг” ЕАД обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защитата на 

данните, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български ВиК 

холдинг” ЕАД. 

„Български ВиК холдинг” ЕАД ще се свърже само с одобрените за интервю кандидати. 
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