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ООББЯЯВВАА  ЗЗАА  ООББЕЕДДИИННЕЕНН  ППООДДББООРР  
 
рег. № СП „ИЕ”-77 от 13.06.2017г. 
 

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

Системен администратор 
в група „Информационни системи“ към сектор „Административен“, отдел „Административно 
обслужване и информационни системи“ управление „Администрация, сигурност и контрол“  

с работно място в гр. Козлодуй, площадка на АЕЦ „Козлодуй“ – СП „ИЕ 1÷4 блок“ 
 

Задължения на работното място: 

Системният администратор участва във всички етапи от 

разработката, внедряването до поддръжката на софтуерни 

продукти, вкл. анализира и моделира бизнес процеси, 

тества и видоизменя софтуер, поддържа актуалността на 

хардуера, програмира, изготвя и администрира софтуерни 

приложения и автоматизирани бази данни в обслужваните 

структури на предприятието. 

Участва в изграждане и развитието на информационните, 

компютърните и периферни системи във всички структури 

на ДП „РАО“ обслужвани от групата. Проучва, проектира, 

програмира, тества, усъвършенства и поддържа оптимално 

функциониране и работа на информационните системи и 

инфраструктурата, вкл. сигурност на бази данни, хардуер, 

софтуер и софтуерни приложения, информационни мрежи 

и системи. Участва в подготовка документи, определящи 

политиката за използването на информационни системи, 

компютърна и офис техника и контролира спазването им. 

Като администратор на информационните масиви свързани 

със съхранение и обработване на лични данни прилага и 

отговаря за спазване технически и организационни мерки 

за тяхната защита.  

Системният администратор работи в специфични условия 

на труд, в среда с йонизиращи лъчения и на стратегически 

обект. Изпълнява и други възложени му задачи, свързани 

с предмета на дейност на поделението или ДП „РАО“. 

 
Изисквания: 

1. Образователно - квалификационна 
степен: висше – бакалавър. 

2. Област на висше образование: 
„Технически науки” и „Природни науки, 
математика и информатика“ професионално 
направление, съответно: „Комуникационна и 
компютърна техника“ или „Информатика и 
компютърни науки”. 

3. Професионален опит: не по-малко от три 

години работа на позиции с опит в 
разработване и внедряване бази данни, 
хардуер и софтуерни приложения.  

4. Други:  

 компютърна грамотност на високо 
професионално ниво; 
 ползване на английски език на високо ниво 

за 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. на Министерство на здравеопазването. 

Предимства: 

При равни други условия, предимство в избор 
на кандидат ще е работа на подобна позиция. 

Очакваме Вашите: 

1. Мотивационно писмо; 

2. Автобиография (Европейски формат); 

3. Копия на документи за завършено образование и 

допълнителни квалификации. 

 

Ние предлагаме: 
Работа на трудов договор.  

Отлични условия на труд и атмосфера за 

работа в екип, възможност за кариерно и 

професионално 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 21 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. 
 


