
Обява за длъжност    „Геодезист“ в дирекция „Техническа експлоатация,  
стопанисване и поддръжка“    на Държавно предприятие „Управление и  

стопанисване на язовири”

За Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”:

Държавно  предприятие  “Управление  и  стопанисване  на  язовири”  е  създадено  с
изменения в Закона за водите, обнародвани в ДВ, бр. 55 от 2018г. Основен предмет
на дейност на предприятието е комплексно управление на язовири – публична и
частна държавна собственост. 

Изисквания към кандидатите за позиция „Геодезист“ в дирекция
„Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“ на Държавно

предприятие „Управление и стопанисване на язовири” (ДПУСЯ):

Кандидатът задължително трябва да притежава:

 Висше  образование – Геодезия или еквивалентна специалност;

 Професионален опит - ще се счита за предимство;

 Знания в областта на геодезията;

 Много добра компютърна грамотност;

 Желание за работа, отлични комуникативни умения, презентационни умения, 
инициативност, креативност и умение за работа в екип;

Предимство е, ако кандидатът притежава:

 Опит  с  измерване  на  КИС  на  язовири  и  обработка  на  получената  при
измерването информация;

 Пълна проектантска правоспособност;  

 Правоспособност по ЗКИР;

 Познания по AutoCAD и Mkad за нуждите на геодезията, познания и опит с
AutoCAD Civil 3D;

 Познания и опит в прилагането на Закона за водите, Закона за устройството
на  територията,  Закона  за  административните  нарушения  и  наказания  и
Наредба  за  условията  и  реда  за  осъществяване  на  техническата  и
безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и
за осъществяване на контрол за техническото им състояние;



Основни отговорности за длъжността:

 Осъществява  системен  непрекъснат  технически  мониторинг  на  всички
хидротехнически съоръжения, чрез използване на измервателна и контролна
апаратура за мониторинг на тяхното състояние, както и визуални огледи; 

 Осъществява непрекъснати наблюдения на техническото и експлоатационното
състояние на язовирите и обработка на данните от контролно-измервателните
системи (КИС) 

 Следи за изготвянето и поддържането на записите и обработката на базата
данни, свързани с управлението на язовирите;

 Следи за осъществяване на дейности по опазване на околната среда;

 Следи за правилната експлоатация и поддръжка на язовирите и пълнещите
деривации, както и поддръжката на ХТС в изправност;

 Участва в изготвянето и актуализирането на аварийни планове и системи за
оповестяване  на  населението,  инструкции  за  експлоатация  и  програми  за
технически контрол;

Какво  предлага  Държавно  предприятие  „Управление  и  стопанисване  на
язовири”:

- Трудов договор;

- Конкурентно заплащане.

- Натрупване на опит в публична институция;

- Възможност за провеждане на обучения за повишаване на квалификацията;

- 5-дневна работна седмица при 8-часов работен ден;

- Широка гама от професионални предизвикателства.

Място на работа:

Офис на главно управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване
на язовири” в гр. София

Кандидатите  за  длъжността  да  изпращат  подробна  автобиография  (CV) на
email:office@dpusia.bg

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при спазване на Общия регламент за защита
на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) - GDPR, Закона за защита на личните
данни и приложимите нормативни разпоредби. 


