ПРОТОКОЛ
ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР В АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К“АД – ЛОВЕЧ,
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К“ АД –
ЛОВЕЧ И ИНЖЕНЕР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ В АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К“АД - ЛОВЕЧ.
І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР В АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К“АД – ЛОВЕЧ“, съгласно обявата:
Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; заявление за участие в конкурса (по образец);
декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от
общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец); копие от
документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка; други
документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.


Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

Минимални изисквания – висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ в област „Право“ и юридическа
правоспособност; професионален опит – не се изисква.
Допълнителни умения и квалификации в областта на: Компютърна грамотност – MS Office; Умения за работа с правноинформационни системи и друг специализиран софтуер или бази данни с правна информация; Добро познаване на основните
нормативни актове, свързани с регулацията на ВиК сектора като цяло: Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС; Закон за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги; Закон за устройство на територията; Закон за водите; Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; Закон за държавната собственост; Закон за общинската собственост; Закон за
задълженията и договорите; Закон за обществените поръчки и процедурите по възлагане на обществени поръчки; Кодекса на труда.
Да притежава умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност.
В срока по чл. 91, ал. 2, т. 3 от Кодекса на труда не са постъпили заявления за участие в конкурс за заемане на длъжността.
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2. Изисквани документи от кандидатите за длъжността „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К“ АД – ЛОВЕЧ“, съгласно обявата:
Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; заявление за участие в конкурса (по образец);
декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от
общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец); копие от
документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка; други
документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.


Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

Минимални изисквания – висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и да отговаря на изискванията
за съставител на финансови отчети, съгласно чл. 35 от Закона за счетоводството.
Допълнителни умения и квалификации в областта на: Компютърна грамотност – MS Office; 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.
Да притежава умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност.

Име, презиме и фамилия на
кандидата
1. Стилиян Иванов Стоянов

Представени ли са всички
документи, които се изискват
според обявата1
Да

Удостоверяват ли представените
документи съответствие на кандидата с
обявените минимални и специфични
изисквания за длъжността 2
Да

Основание за недопускане
-

3. Изисквани документи от кандидатите за длъжността „ИНЖЕНЕР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ В АСОЦИАЦИЯ ПО
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К“ АД – ЛОВЕЧ“,
съгласно обявата:
Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; заявление за участие в конкурса (по образец);
декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от
общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец); копие от
документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка; други
документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
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Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

Минимални изисквания – висше инженерно образование в областта на В и К с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.
Допълнителни умения и квалификации в областта на: Компютърна грамотност – MS Office; Добро познаване на основните
нормативни актове, свързани с регулацията на ВиК сектора като цяло: Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС; Закон за регулиране на
водоснабдителните канализационните услуги; Закон за устройство на територията; Закон за водите и подзаконовите нормативни актове
към тях, Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Да притежава умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност.
В срока по чл. 91, ал. 2, т. 3 от Кодекса на труда не са постъпили заявления за участие в конкурс за заемане на длъжността.
ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
1. Допуска до конкурса за длъжността „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К“ АД – ЛОВЕЧ“:
1. Стилиян Иванов Стоянов – вх. № АВИК РД-03-24/106.07.2015 г.
Допуснатият кандидат да се яви за интервю на 24.07.2015 г. от 08.00 часа в сградата на Областна администрация Ловеч, зала №101.
2. Няма недопуснати до конкурса кандидати.
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Д. Кавалски /.......п................../
ЧЛЕНОВЕ:
1. В. Иванова /...........п............../
2. инж. Х. Ганкова /...........п............./
3. инж. Р. Райков /..........п.............../
4. Д. Михова /..............п.........../
Дата: 22.07.2015 г.
гр. Ловеч
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