
 

 

 
 

 

 

Електроразпределение Север АД обявява за град Варна свободна позиция 

(по заместване): 
 

 
СПЕЦИАЛИСТ РЕАЛИЗАЦИЯ СВОБОДЕН ПАЗАР 

 

 Отдел „Обслужване свободен пазар“ 

Дирекция „Управление енергийни данни и СТИ“ 

 

 

 Основни задължения и отговорности: Профил на кандидата:  

  Обслужва заявки от координатори на балансиращи 
групи, ЕСО и търговци на електроенергия; 

 Създава точки на измерване (ТИ) в системите за 
дистанционен отчет и управление на средствата за 
търговско измерване (СДОУСТИ) и се грижи за 

пълнотата и валидирането на постъпващите енергийни 
данни в тях; 

 Извършва ежедневна техническа проверка на 

комуникацията с ТИ и състоянието на измервателната 
система; 

 Ежеседмично и ежемесечно изпраща данни по периоди 
на сетълмент от LP (Load Profile) (реализация) за 

клиенти на свободен пазар към ЕСО ЕАД и 
координатори на балансиращи групи; 

 Администрира и обработва данни при възникване на 
ситуация на форсмажор на клиент на свободен пазар; 

 Участва в дейности по изясняване на технически и 
организационни въпроси, свързани с работата и 
въвеждането на търговията с електрическа енергия по 

свободно договорени цени; 
 Изготвя методически указания и подпомага 

регионалните звена (консултира по телефон и на 
място) при необходимост от възстановяване на 
комуникация, набавяне на данни и други. 

 

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

 Напреднало ниво на работа с MS Windows, MS 
Office, MS Outlook Express 

 Опит на подобна длъжност се счита за 

предимство 
 Желание за овладяване на специализирани 

програмни продукти 
 Инициативност, комуникативност, способност 

за работа в екип, умения за работа в стресови 
ситуации, адаптивност към промени 

 Приоритизиране на задачи и спазване на 
срокове, висока аналитичност и умения за 
интерпретация. 

 

Кандидатстване: 

 
Моля, кандидатствайте с автобиография и 
референтен код SRFM_VN_200121 не по-късно 
от 03.02.2021 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/

