
 

 Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. София 

 

 
 

ООББЯЯВВАА  ЗЗАА  ООББЕЕДДИИННЕЕНН  ППООДДББООРР  
 
рег. № СП „ИЕ”-80 от 14.06.2017г. 
 

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

Манипулант 

в направление „Демонтаж“ към СП „ИЕ 1÷4 блок” и място на работа в гр. Козлодуй 
 

Задължения на работното място: 

Манипулантът в сектор „Демонтаж І-ви контур”: 
 изпълнява демонтажни дейности в контролираната зона, 

съгласно процедурите за демонтаж и в обем на утвърдена 

Програма за демонтаж на 1÷4 блок в АЕЦ „Козлодуй”; 

 разкомплектова, демонтира и намалява размерите на 

демонтираните конструкции, системи и компоненти (КСК) в 

контролираната зона на 1, 2, 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй”; 

 извършва текущи, поддържащи и аварийни ремонти и 

други дейности по обслужваните машини и оборудване; 

 извършва рутинни подготвителни дейности и съвместно с 

останалия персонал на направление „Демонтаж“ участва в 

ремонта на останали в работа за поддържане технологичния 

режим и производствения процес детайли, възли, системи и 

съоръжения в зона строг режим; 

 участва в дейности по отстраняване на опасни и горими 

отпадъци, вкл. фрагментиране на радиоактивни отпадъци и 

материали (РАО и РАМ); 

 събира, сортира, участва в товарене за транспортиране 

и предаване за съхранение на генерираните при демонтажа 

отпадъци, съгласно правила за работа с РАО и РАМ; 

 чрез прекия си ръководител предлага коригиращи мерки 

за усъвършенстване на дейността в сектора. 
Манипулантът работи при специфични условия на труд в 

среда с йонизиращи лъчения и на стратегически обект. 

Изпълнява и други конкретно възложени му по установения 

в предприятието ред задачи, свързани с изпълняваната в 

поделението дейност. 

 

Изисквания: 

1. Образователно - квалификационна 

степен: средно – професионално. 

2. Област на образование: „Техника“ от 

професионално направление 

„Електротехника и енергетика”. 

3. Професионален опит: не се изисква.  

4. Други:  

 да няма противопоказания за работа в 

стратегически обект; 

 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 при 

избора ще бъде: 

 преминат курс за прикачвач, съгласно 

чл.58 от НБЕТНПС; 

 служител на ДП „РАО; 

 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 с възможност за 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 28 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. 
 


