
„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. 

Във връзка с обезпечаване на дейността на дружеството, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД  

търси да назначи мотивиран експерт, с желание за успешна реализация в на  позиция: 

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 

Основни отговорности: 

 

 Извършва дейност за предоставяне 

на увереност и консултиране, 

предназначена да носи полза и да 

подобрява дейността на 

организацията;  

 

 Прилага систематичен и 

дисциплиниран подход при 

оценяване и подобряване на 

ефективността на процесите в 

организацията, с цел постигане на 

нейните цели;  

 

 Извършва одитни ангажименти за 

увереност и консултиране в 

съответствие с одобрен годишен 

план;  

 

 Предоставя независимо мнение или 

извод относно процес, система във 

връзка с извършването на одита;  

 

 Консултира под формата на даване 

на съвет, мнение, обучение и други с 

цел подобряване процесите на 

управление на риска и контрола; 

 

 Изготвя или участва в изготвянето 

на работни документи, свързани с 

планиране дейността по 

осъществяване на всеки одитен 

ангажимент;  

 

 Изготвя или участва в изготвянето 

на проект на одитен доклад. 

 

 Участва в процеса по оценка на 

риска и планиране и годишно 

докладване на дейността по 

вътрешен одит;  

 

 Участва в проследяване 

изпълнението на приетите 

препоръки;  

 

 Участва в други дейности на звеното 

за вътрешен одит;  

 

 Участва в провежданите обучения и 

мероприятия за повишаване на 

професионалната квалификация. 

 

 

 

 

 

 



Общи изисквания към кандидатите: Задължително изискване за заемане на 

длъжността: 

 

 Необходимо образование – висше, 

минимална образователно-

квалификационна степен - 

„бакалавър“;  

 

 Професионален опит - 2 години в 

областта на контрола, вътрешния 

или външния одит;  

 

 Компютърни умения: MS Office, 

правно-информационни продукти и 

Интернет; 

 

 Комуникативни умения;  

 

 Владеене на английски език и на 

познания в областта на ВиК 

проектите ще се счита за предимство 

 да притежават сертификат 

"Вътрешен одитор в публичния 

сектор", издаден от министъра на 

финансите след успешно положен 

изпит по чл. 53, или да притежават 

валиден международно признат 

сертификат за вътрешен одитор, 

според изискванията на чл. 19 от 

Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор. 

 

Дружеството предлага: 

 Отлична работна среда и 

възможност за професионална 

реализация; 

 

 Адекватно възнаграждение и 

допълнителен социален пакет от 

придобивки – допълнително здравно 

обслужване, ваучери за храна, карти 

Multisport, допълнителен отпуск; 

 

 Фирмено обучение. 
 
 

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

recruitment@vikholding.bg 

Краен срок за изпращане на документи: 25.01.2023 г. 

 „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. 

mailto:recruitment@vikholding.bg

