
Обява за длъжност Ръководител регионално звено, териториално поделение
гр. Пловдив 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  Обява за длъжност Ръководител
регионално  звено,  териториално  поделение  гр.  Пловдив на  Държавно
предприятие  „Управление  и  стопанисване  на  язовири”  (ДПУСЯ):

Кандидатът задължително трябва да притежава:

- Висше  образование – магистър по ХТС, ХМС или еквивалентна в областта;
- Много добра компютърна грамотност;
- Комуникативност и умение за работа в екип;
- Опит като ръководител на екип;

Предимство е, ако кандидатът притежава:

- Над 5 години опит в експлоатацията на хидротехнически съоръжения;
- 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:

- Осигурява  системен,  непрекъснат,  технически  мониторинг  на  всички
хидротехнически съоръжения;

- Следи,  контролира  и  изготвя  графици  за  вменените  задължения  на
отговорните  лица,  във  връзка  със  задълженията  им  като  оператори  на
язовирни стени и съоръженията към тях;

- Организира,  контролира  и  изготвя  доклади  за  изпълнението  на  вменените
задължения на подчинените му служители;

- Предлага и изготвя списъци и графици за ремонтни програми на обектите на
териториалното поделение;

- Контролира, проверява и съгласува предложенията за ремонт, реконструкция,
временно  извеждане  от  експлоатация,  извеждане  от  експлоатация  или
ликвидация на язовири;



- Организира  контрола  и/или  контролира  изпълнението  и  сроковете  на
сключените договори на територията на териториалното поделение и изготвя
доклади по изпълнението им;

- Участва в изготвяне на аварийни планове и прилагането им на обекти
при работа на язовирните стени и съоръженията към тях в екстремни и
аварийни условия;

- В рамките на своята компетентност предприема действия за изпълнение на
предписанията, дадени по реда на чл. 138а, ал. 3, т. 5 и чл. 190а, ал. 1, т. 3
от Закона за водите;

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  териториално  поделение  на  Държавно  предприятие  „Управление  и
стопанисване на язовири” в гр. Пловдив.

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. 


