
Държавно предприятие ”Радиоактивни отпадъци”, гр. София 
 
 

ООББЯЯВВАА  ЗЗАА  ООББЕЕДДИИННЕЕНН  ППООДДББООРР  
 
рег. № СП „РАО-Козлодуй” – 040 /14.11.2017 г. 
 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ” 
търси да назначи мотивиран специалист за работа в гр. Козлодуй на позиция 

ШШООФФЬЬООРР  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЕЕНН  ААВВТТООММООББИИЛЛ    
вв  ннааппррааввллееннииее  ““ЕЕккссппллооааттаацциияя””,,  ссееккттоорр  ””ААввттооттррааннссппоорртт””,,  сс  ррааббооттнноо  ммяяссттоо  вв  

ггрр..ККооззллооддууйй,,  ппллоощщааддккаа  ннаа  ““ААЕЕЦЦ  --ККооззллооддууйй””--  ССппееццииааллииззиирраанноо  ппооддееллееннииее  
““РРааддииооааккттииввннии  ооттппааддъъцции  --  ККооззллооддууйй””  

  
 

Задължения на работното място: 
 

     Шофьорът специален автомобил: 
 управлява моторни превозни средства, 

включително и специализираните МПС за 
превозване на радиоактивни отпадъци и 
материали. 

 Изпълнява дейностите по транспортно 
обслужване на СП „РАО -Козлодуй”, 
включително и транспортни операции и 
манипулации, свързани с транспортиране 
на РАО на територията на „АЕЦ -Козлодуй” 
ЕАД в съответствие с изискванията на 
нормативните документи и в зависимост от 
разпорежданията на висшестоящия 
персонал при спазване на условията на 
безопасна експлоатация. 

 Следи за правилната работа на МПС по 
време на работа. 

 Отчита пътни листове, товарителници и др. 
след завършване на курсовете по 
определен график. 

  Спазва изискванията на инструкциите и 
нормативните документи по безопасност 
при осъществяване на дейностите и 
задълженията си съгласно длъжностната 
характеристика. 
        

Очакваме Вашите: 
  1.Молба по образец;             

2.Автобиография (Европейски формат); 
3.Копия на документи за завършено; 
образование и допълнителни квалификации; 

     4.Мотивационно писмо. 

 

Изисквания за заемане на длъжността: 
1. Образование – средно 
професионално 
2. Професионално направление-
транспорт, специалност от 
Професионални гимназии по транспорт 
и др.специалности, приложими за 
работа в ДП „РАО” 
3.Професионално опит: за заемане 
на длъжността се изискват минимум 2 
години професионален опит. 
4.Други:  
- да притежава категории за 
управление на МПС –С,D,E,C1,CE,Tкт; 
- карта за квалификация на водач на 
МПС- от категории: С,СЕ,D,DE; 
- дигитална карта за тахограф; 
- удостоверение за психологическа 
годност за превоз на пътници и товари;
- да няма медицински и 
психофизиологични противопоказания за 
работа в среда на йонизиращи лъчения, 
съгласно Списък към Наредба № 29 и 
Служебен бюлетин бр. 6-7/1990 г. на 
Министерство на здравеопазването 
-за заемане на длъжността лицето трябва 
да не е осъждано с влязла в сила присъда. 
 
 
 
5. Предимство: 
При равни други условия, предимство 
при избора на кандидати ще бъде:
работа на подобна позиция. 
 

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашия пакет 
документи до  30.11. 2017 г.  /включително/ на адрес: 3320 гр. Козлодуй, Информационен 
център на ДП „РАО” или на 3321 гр. Козлодуй, площадка на АЕЦ „Козлодуй”, служба 
Протокол на ДП „РАО”. За контакти: тел. 0973/7-67-91. 

 Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Контактът с тях ще 
бъде установен по телефон и/или e-mail, при пълна конфиденциалност на получената 
информация. До интервю няма да бъдат допускани кандидати, които не са представили 
всички изисквани по обявата документи или представените - не удостоверяват 
изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. 

 


