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ООББЯЯВВАА  ЗЗАА  ООББЕЕДДИИННЕЕНН  ППООДДББООРР  
 
рег. № СП „ИЕ”-73 от 12.06.2017г. 
 

 

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 
търси да назначи мотивиран специалист за работа в гр. Козлодуй на позиция: 

Физик „Радиационен контрол” 
в сектор „Радиометрични измервания”, Орган от вида С – „Освобождаване от регулиране“ 

към управление „Безопасност на ядрени съоръжения“ с място на работа в  

гр. Козлодуй, площадка АЕЦ „Козлодуй“ - СП „Извеждане от експлоатация 1÷4 блок” 
 

Задължения на работното място: 
Физик „Радиационен контрол” (РК) организира и извършва 

радиометрични измервания (РМИ), вкл. калибрира, проверява 

и поддържа техническите средства за измерване в сектора. 

Изпълнява дейности по въвеждане и поддържане на система 

за управление на качеството по БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012 и 

други, свързани с дейността на Орган за контрол от вида С – 

„Освобождаване от регулиране”.  

Участва в цялостното радиологично обследване на сградния 

фонд, подземни комуникации, площадки и места за временно 

съхраняване на демонтирано оборудване, на отделни системи, 

компоненти и материали. Участва в изграждане и поддръжката 

на информационната система и базата данни за целите на 

проследимостта при освобождаване материали от регулаторен 

контрол. Планира, организира и контролира изпълнението на 

графиците за метрологична проверка и радиометричната и 

дозиметрична апаратура в сектор „РМИ”. Изготвя в обема на 

своята компетентност писмени становища и дава експертни 

мнения по въпроси, касаещи или свързани с функциите и 

задачите на сектора. Изготвя месечните планове за работа, 

отчети за изпълнение на задачите, графиците за измервания и 

проверки, заявки за материали и оборудване, и подписва 

всички извършвани от него изчисления и/или записи.  

Физикът работи при специфични условия на труд в среда с 

йонизиращи лъчения и на стратегически обект. Изпълнява 

предписанията на контролните органи и други възложени му 

задачи, свързани с дейността на сектора и органа за контрол. 

 

Изисквания: 

1. Образователно - квалификационна 

степен: висше – бакалавър. 

2. Област на висше образование: 

„Природни науки, математика и 

информатика” от професионално 

направление – „Физически науки”. 

3. Професионален опит: не по-малко от 

три години в професионалното направление 

с опит в радиологично обследване, оценка и 

контрол на радиационната обстановка. 

4. Други:  

 да притежава компютърна грамотност на 

високо потребителско ниво;  

 да ползва руски и английски език на ниво  

работа с документи;  

 да няма медицински и психофизиологични 

противопоказания за работа в среда на 

йонизиращи лъчения, съгласно Списък към 

Наредба № 29 и Служебен бюлетин бр.6-7 от 

1990г. Министерство на здравеопазването. 

Предимства: 

При равни други условия, предимство при 

избора на кандидата ще бъде работа на 

подобна позиция. 

Очакваме Вашите: 

1. Мотивационно писмо; 

2. Автобиография (Европейски формат); 

3. Копия на: диплома за завършено образование и 

документи за придобити квалификации. 

 

Ние предлагаме: 

Работа на трудов договор. Отлични условия 

на труд и атмосфера за работа в екип с 

възможност за професионално и кариерно 

развитие. Атрактивно възнаграждение и 

богат социален пакет 

Ако отговаряте на посочените изисквания, и тази позиция Ви дава възможност да се изявите, моля 

подайте Вашия комплект документи в срок до 17 юли 2017 г. /вкл./ на адрес: 3321, гр. Козлодуй, 

Информационен център на ДП „РАО“ или „Офис Протокол” на ДП „РАО“ - площадка на АЕЦ „Козлодуй”.  

За допълнителна информация: тел. + 0973/7-68-16, Ръководител сектор „Човешки ресурси”. 
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на тест и интервю. Контактът с тях ще бъде 

установен по телефон и/или e-mail, при пълна конфиденциалност на получената информация. 

До участие в среща-събеседване няма да бъдат допускани кандидати, които не са 

представили всички необходими документи или представените документи − 

неудостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. 

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и 

попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. ДП „РАО” се задължава да ги 

съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма. 
 


