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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНШИШКОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОДИН СТОЙЧЕВ

С настоящото писмо искаме да изразим нашето искрено безпокойство и
несъгласие във връзка с допуснат кандидат в обявения конкурс за избор на
управител на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. София. На сайта на
холдинга е публикуван списък на допуснатите кандидати в конкурса, видно от
който Тихомир Цветанов Ценев - служител на „ВиК“ЕООД – София е допуснат на
първи етап (по документи) до участие в конкурса.

Считаме, че същият не притежава необходимия професионален опит и
качества за заемане на ръководна длъжност и най-вече управител на „ВиК“ ЕООД
– София. Същият работи като координатор в дружеството и от съвместната ни и
дългогодишна работа с него категорично заявяваме, че конфликтна личност като
него не е подходяща да заеме поста управител на дружеството.



С настоящото искаме да изразим подкрепата си за настоящия управител на
„ВиК“ ЕООД – София – инж. Иван Иванов, който от назначаването му като
управител доказа своите не само ръководни и управленски качества, но и
толерантно и справедливо отношение спрямо служителите на дружеството, с
което ги мотивира да дават повече от себе си, за да се развива дейността на
дружеството. В резултат на качествата на инж. Иванов, ние като служители
ежемесечно и без закъснение получаваме трудовите си възнаграждения,
стабилизира се финансовото състояние на дружеството и считаме, че той като
личност има визия и занапред за устойчивото развитие на дружеството.

Настояваме да се преразгледат представените от Тихомир Цветанов Ценев
- служител на „ВиК“ ЕООД документи за участие в конкурса с оглед гарантиране
законосъобразното провеждане на конкурса за избор на управител на
„ВиК“ ЕООД и в крайна сметка за избор на личност, която ще успее не само да
управлява дружеството и да постига поставените му технологични и финансови
резултати, но и ще има безконфликтно и толерантно отношение към служителите
на дружеството, които като човешки ресурс следва да бъдат мотивирани от
ръководителя, за да се постигат поставените към дружеството цели.

12.01.2023 г.

С уважение,
Служителите на «ВиК»ЕООД – София.


