
 

 

 
 

 

 

Електроразпределение Север АД обявява за град Варна свободна позиция: 
 

 СПЕЦИАЛИСТ СМАРТ СИСТЕМА  

 Отдел „Дистанционен отчет и системи за отчитане“ 

Дирекция „Управление на енергийни данни и средства за търговско измерване“ 
 

 

 Основни задължения и отговорности: Профил на кандидата:  

  Работи със СМАРТ системата за дистанционно отчитане и 
управление на средствата за търговско измерване 
(СДОУСТИ) 

 Администрира, управлява и отговаря за комуникацията с 
инсталираните електромери и рутери в СМАРТ СДОУСТИ 

 Води на отчет средствата за комуникация включени в 

СДОУСТИ 

 Следи за коректно параметризиране на инсталираните 
клиентски и балансови електромери в СМАРТ СДОУСТИ 

 Следи за коректност на данните, настроени в 
електромерите от СМАРТ СДОУСТИ, както и за 
правилният преход от лятно към зимно часово време и 
обратно 

 Осигурява и обработва данните от дистанционния отчет 
на СТИ 

 Изработва справките свързани с елементите на СМАРТ 
СДОУСТИ и предоставяните от тях данни 

 Създава необходимите групи в СДОУСТИ и следи за 
тяхното актуализиране, както и предоставя данни от тях 

 Валидира данните в СМАРТ СДОУСТИ 
 Предоставя данни от СМАРТ СДОУСТИ за нуждите на 

други информационни системи и функции 

 Осигурява дистанционно управление (прекъсване / 
възстановяване) на електрозахранването на клиенти, 
включени в СМАРТ СДОУСТИ, както и необходимите 
доклади за това 

 Координира с РОЦ снемането на данни от СТИ в случаите 
на липса на комуникация са СМАРТ СДОУСТИ 
 
 

 Висше електротехническо образование или висше 
техническо образование областта на 
информационните и комуникационни технологии 
и/или компютърни системи, мрежи и технологии 

 Опит на подобна длъжност – 1 година 
 Напреднало ниво на работа с MS Office и желание за 

овладяване на специализирани програмни продукти 

 Познания по компютърни мрежи 
 Познания по CSD, GPRS, TCP/IP, PLC протоколи 
 Инициативност и адаптивност към промени 
 Комуникативност и способност за работа в екип 
 Умение за работа в стресови ситуации 
 Адаптивност към промени 

 

 

Кандидатстване: 

Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен 
код S_SS_VN_210920 не по-късно от 05.10.2020 г., 
чрез бутон „Кандидатствай“. 
 

 

  

  

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

 

 

 
 

 

 

 

 
За повече информация относно защитата на личните Ви данни и правата Ви, можете да се запознаете с Политиката за 

поверителност и защита на личните данни на дружествата от Групата ЕНЕРГО-ПРО Варна при подбор на персонал на 
www.energo-pro.bg  

 

Електроразпределение Север АД управлява и поддържа електроразпределителната мрежа в Североизточна България. Компанията 
пренася електрическа енергия за снабдяване на клиенти на регулиран и свободен пазар. ЕНЕРГО-ПРО Варна, към която принадлежи и 
Електроразпределение Север, е част от чешката ENERGO-PRO A.S., която притежава и управлява общо 37 водноелектрически 
централи в Централна и Източна Европа, и е работодател на над 8000 служители в Чехия, България, Грузия и Турция. Kлючовите 
ценности на компаниите от групата ENERGO-PRO са ефективност, експертност, отговорност, безопасност и толерантност.  
Предоставяме Ви възможност да откриете своето място в нашия екип. 

http://www.energo-pro.bg/

