ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЪРГОВИЩЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК” ООД
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО
В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ООД ГР. ТЪРГОВИЩЕ
На основание чл. 16, т. 5, чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/, във връзка с
§7, ал. 1 от ПЗР на ПОДАВиК, чл. 90, ал. 2, чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 5 от
Вътрешните правила за организацията на работа, трудовия ред и работната заплата в
Асоциацията по ВиК на обособената територия Търговище, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище и Заповед №ВиК-03/17.02.2016 г.
на Областния управител на област Търговище и Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище
І. ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Главен секретар организация на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище:
Място на работа - Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. Асоциацията се намира на адрес:
град Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №2, етаж 3, стая 301.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образователна квалификационна степен – магистър, специалност „Право” и придобита
юридическа правоспособност.
- Професионален опит: не се изисква.
- Компютърна грамотност - MS Office, правно-информационни системи и друг
специализиран софтуер или бази данни с правна информация; Добро познаване и
разбиране на нормативните актове, свързани с дейността на АВиК и в сферата на ВиК
регулацията като цяло, процедурите по възлагане на обществени поръчки, вътрешните
актове и инструкции относно организацията на работа в АВиК.
Трудово възнаграждение: 950 лв. /деветстотин и петдесет лева/ за пълен
работен ден, 8 часа, при петдневна работна седмица.
Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю, с кандидатите
преминали успешно теста.
Необходими документи за участие в конкурсната процедура: заявление за
участие в конкурс (по образец); автобиография - CV формат; копия от документи за
придобитата
образователно-квалификационна
степен,
придобита
юридическа
правоспособност и допълнителна квалификация.
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Отговаря за текущата дейност на АВиК, като подпомага изпълнението на
задълженията на АВиК, вменени й по закон или договорно, включително изпълнението
на решенията на Общото събрание на АВиК и разпорежданията на нейния Председател.
Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на АВиК,
работните групи и други външни експерти, като осигурява необходимите условия за
изпълнение на задълженията им.

Отговаря за всички правни въпроси във връзка с дейността на АВиК,
включително за изготвянето на всякакви вътрешни документи и документи по повод
отношенията на АВиК с трети лица, включително, но не само, ВиК Оператора, действащ
на обособената територия.
ІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Документите за участие в
конкурса се представят лично от кандидатите или от техни упълномощени
представители в едномесечен срок от публикуването на обявлението за конкурса (до:
17:30 часа на 22.03.2016 г., включително). Място за подаване на документите в
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Търговище на адрес: град Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №2,
етаж 3, стая 301, Татяна Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС при
Областна администрация – Търговище.
Формуляра по образец се предоставя всеки работен ден в деловодството на
Областна администрация - Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №2 – гише за
административно обслужване в рамките на работния ден от 09:00-12:00 часа до 12:3017:30 часа.
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 за обявления на партера в сградата на Областна администрация – Търговище и
на
електронната
страница
на
Областна
администрация
Търговище
www.tg.government.bg в раздел „Асоциация по ВиК”, приведени в съответствие с
разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
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