
 

 

 
 

 

 

 

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД обявява за град Добрич свободна позиция: 
 

 
 

ИНСПЕКТОР БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

Дирекция „Безопасност на труда и опазване на околната среда” 
 

 

 Основни задължения и отговорности:   
   Консултира на място всички длъжностни лица по прилагане изискванията на ЗБУТ при организиране и 

осъществяване на трудовата дейност; 

 Осъществява контрол и проверки по спазване нормите и изискванията на законодателството при 

изпълнение на задълженията и изготвя доклади при откриване на нарушения на Наредба No 9 за ТЕЕЦМ 

(ДВ, бр. 72 от 2004 г.) и ПБЗРЕУЕТЦЕМ (ДВ, бр. 34 от 2004 г.) 

 Извършва начален инструктаж по ЗБУТ на служители на ЕНЕРГО-ПРО, както и на служители на външен 

за дружеството работодател; 

 Организира и контролира извършването измерванията на факторите на работната среда, както и 

контролира измерванията свързани с електробезопасността (мълниезащита, импеданс на защитния 

контур и др.) 

 Участва в работата на комисии по изготвяне на оценката на риска;  

 Участва при установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки; 

 Създава организация и участва в провеждането на изпити съгласно изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ; 

 Сътрудничи на СТМ, участва в работата на КУТ; 

 Предприема мерки за изготвяне на инструкции и координиране действията по изпълнение на 

задълженията по ЗБУТ при съвместната работа с други предприятия; 

 Взаимодейства с регионалните, областните и централни органи на ИТ, РЗИ, НАП, РИОСВ, ПАБЗН, органи 

на МВР, здравни заведения;  

 Контролира правилното събиране и съхранение на производствените и опасни отпадъци; 

 Контролира правилното попълване на документацията за отпадъците;  

 Следи за изпълнението на предписанията от проверки на съответните органи (ДИТ, РСПАБЗН, ДИТН и 

др.); 

 Организира и следи съвместно с оправомощените лица състоянието и експлоатацията на съоръженията 

на повишена опасност. 
 
Профил на кандидата: 

 

 Висше електротехническо образование; 

 Напреднало ниво на работа с MS Excel, MS Word, MS Power Point 

 Опит на подобна длъжност – 3 години 

 Шофьорска книжка категория „B” 

 

Кандидатстване:  

Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код I_DO_301120 не по-късно от 14.12.2020 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  

 

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД е собственик и осъществява всички административни и обслужващи функции за дейностите на 
Електроразпределение Север АД за разпределение на електрическа енергия, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за снабдяване с 
електрическа енергия и ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД за търговия с електрическа енергия на свободен пазар. Компаниите от 
групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна са 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/

