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Ние от „Български ВиК Холдинг“ вярваме, че хората са най-ценният ресурс в една 

компания. Те са един от най-важните фактори за постигане на високи резултати и 

успешен бизнес. Екипната работа е част от нашите ценности и корпоративна култура. 

 

БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ ЕАД 

Обявява  

Свободно работно място за длъжността 

„Финансов контрольор“  

Позицията е с Референтен N: BP/109 

 

Основни задачи и отговорности: 

 осъществяване на финансовия контрол в дружеството; 

 извършване на предварителна и последваща проверка на основанията за поемане 

на парични или стоково-материални задължения и извършване на разходи от „Български 

ВиК Холдинг“ ЕАД; 

 писмено изразяване на становища до ръководството на „Български ВиК Холдинг“ 

ЕАД по всички финансови въпроси и законосъобразност на решенията/действията, 

свързани с разпореждане с активи и средства; 

 осъществяване на предварителен контрол преди сключването на договори за 

възлагане на обществени поръчки по ЗОП; 

 осъществяване на предварителен контрол преди назначаването, преназначаването 

и освобождаването на служители, вкл. изплащаните обезщетения, компенсации и други 

дължими плащания; 

 участие в дейности, които осигуряват съответствието на системите за финансово 

управление и контрол; 

 точно и обективно отразяване на резултатите от контролната дейност. 

Изисквания към кандидатите: 

 висше образование, степен магистър с направление в сферата на „Социални, 

стопански и правни науки (икономика и право)“; 

 минимум 3 години трудов стаж; професионален опит - предимство 

 компютърна грамотност (MS Office, Internet) 

 комуникативност, умение за работа в екип; 

 отговорен, прецизен, инициативен, лоялен , честен, дисциплиниран, дискретен. 

mailto:vikholding@vikholding.bg


 

 

 

Адрес: „Цариградско шосе“ 115 Л, Сграда C/ ет.1  Телефон: +359 876 421 401 
E-mail: vikholding@vikholding.bg   ЕИК: 206086428 
 

 2 
 

 Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността: 

  -Закон за счетоводството; 

  -Закон за публичните финанси; 

  -Закон за публичните предприятия и Правилник за приложение; 

  -Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 

  -Закон за независимия финансов одит; 

  -Закон за обществените поръчки и Правилник за приложение; 

  -Кодекс на труда; 

 -устав на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД; 

 

Месторабота:  гр. София, Европейски Търговски Център, бул. Цариградско шосе 115 Л 

Работно време:  08:30 – 17:00 часа 

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална 

автобиография на имейл адрес: recruitment@vikholding.bg  

Моля, в имейла, посочете референтния номер на позицията! 

Краен срок за кандидатстване:  30.06.2021 г. 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати и те ще преминат на втори 

етап от процеса на подбор.  

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат 

използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при 

строга конфиденциалност.  
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