
 Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. София 

 
 

 
рег. № СП „ИЕ”-89 от 14.03.2018 г. 
 

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 
търси да назначи мотивиран служител за работа на позиция: 

Експерт „Инвеститорски и строителен контрол“ 

в сектор „Полеви дейности на площадката на НХ РАО“ и място на работа  

в гр. Козлодуй, площадка „Радиана“ - Специализирано поделение  

„Национално хранилище за радиоактивни отпадъци” 
 

Задължения на работното място: 

Експерт „Инвеститорски и строителен контрол“ (Експерт ИСК) 

организира, координира и контролира строително-монтажните 

дейности, подготовка на площадката и инфраструктурата ѝ, 

подготовка и изграждане на Националното хранилище за РАО. 

Експертът изпълнява следните основни функции:  

 проверява комплектността на проектна, конструктивна и 

архитектурна, инвестиционна и друга документация, свързана 

с изпълнение на проекта и строителните работи; 

 организира, координира и контролира провеждането на 

вътрешноведомствени измервания, изпитвания и изследвания 

на влагани строителни материали за изграждане на НХ РАО; 

 извършва или организират пробовземане образци от бетон 

и льосоцимент, използвани при изграждане на НХ РАО; 

 дава експертни становища по части от работния проект, 

експлоатационни показатели, декларации и сертификати за 

съответствия на материали, представени от изпълнителя на 

проекта и независим строителен надзор, вкл. екзекутивната 

документация в рамките на своята компетентност; 

 осъществява контрола върху качеството на строителните и 

строително-ремонтни работи, вкл. на влаганите материали и 

изпълнение актове и протоколи в хода на строителния процес; 

 координира работата на фирми и други изпълнители на 

проекта за изграждане на НХ РАО, контролира тяхната работа; 

 изготвя или контролира подготовката на линейни графици 

за строителния процес, и контролира тяхното спазване; 

 следи ползване на предпазни средства от изпълнителите, 

спазване безопасността и охраната на труда. 

Експерт ИСК изпълнява и други конкретно възложени му 

задачи, свързани с длъжността и дейността на предприятието. 

 

Изисквания: 

1. Образователно - квалификационна 

степен: висше – магистър. 

2. Област на висше образование: 

„Технически науки” от професионално 

направление„Архитектура, строителство 

и геодезия”. 

3. Професионален опит: не по-малко 

от 5 (пет) години трудов стаж от които 

поне 3 (три) години работа на позиции от 

професионалното направление.  

4. Други:  

 много добра компютърна грамотност: 

програми MS Office, PowerPoint, Windows 

SharePoint, AutoCAD или други продукти 

на база Windows 7/8/10/XP/Vista; 

 английски език, ниво – Intermediate;  

 да няма противопоказания за работа в 

стратегически обект; 

 да няма медицински и психофизиоло-

гични противопоказания за работа в 

среда с йонизиращи лъчения, по Списък 

към Наредба №29 и Служебен бюлетин 

бр. 6-7 от 1990г. на Министерството на 

здравеопазването. 

Предимства: 

При равни други условия, предимство при 

избора ще бъде: 

 служител на ДП „РАО”; 

 работа на подобна позиция. 

Очакваме Вашите: 

1. Мотивационно писмо; 

2. Автобиография (Европейски формат по образец); 

3. Копия на документи за завършено образование, 

сертификати за правоспособност и квалификации. 

 

Ние предлагаме: 
Работа на трудов договор.  

Отлични условия на труд и възможност 

за професионално и кариерно развитие. 

Атрактивно възнаграждение и богат 

социален пакет. 

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля подайте Вашите документи 
в срок до 13 април 2018 г. /включително/ на адрес: 3320 гр. Козлодуй, Информационен център 

на ДП „РАО” или 3321 гр. Козлодуй площадка АЕЦ „Козлодуй” - Офис протокол на ДП „РАО“.  
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 предоставената 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. 
 


