
Необходими

№ Длъжност Степен на Специалност Квалификация, правоспособност документи за

образование кандидатстване
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Маневрист звено 1 Средно Правоспособност:Маневрист 1.Молба/Заявление до 

"Движение" Управителя на рудника

2.Диплома за завършено

образование

3.Документ за правоспо-

собност за маневрист

4. Автобиография

2 Машинист локомотивен- звено 2 Средно Трудов стаж: 1 година 1.Молба/Заявление до 

над 1500 к.с "Експлоатация" специално/ Професионална квалификация: Управителя на рудника

ІІІ-та степен

Техник по 

специалността;преквалификация 2.Диплома за завършено

на локомотивен машинист обр. (С-во за III ст.)

професио- Правоспособност:Документ за правоспо- 3.Документ за правосп.

нална

собност на локомотвен машинист над 

1500 к.с. за лок. машинист 

квалифи- Правоспособност: Квалиф. гр. за ел.безо- над 1500 к.с.

кация пасност при работа, успешно положен 4. Автобиография

изпит по Нар.№ 16-116 от 08.02.2008 г.за 

техн.

експлоатация на енергообзавеждането

Структурно 

звено
Бро

й

МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК - ЕАД ГРАД РАДНЕВО, КЛОН РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"С.КОВАЧЕВО

РУДНИК"ТРОЯНОВО-СЕВЕР" С.КОВАЧЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

Изисквания за заемане на длъжността

ЗА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА:

 О  Б  Я  В  А

Експлоатация и ремонт 

на ел. локомотиви; 

механотехническа; 

електротехническа



Необходими

№ Длъжност Степен на Специалност Квалификация, правоспособност документи за

образование кандидатстване
1 2 3 4 5 6 7 8

Структурно 

звено
Бро

й

Изисквания за заемане на длъжността

3 Помощник машинист звено 6 Средно Професионална квалификация: 1.Молба/Заявление до 

локомотивен "Експлоатация" специално/

Техник по 

специалността;преквалификация Управителя на рудника

ІІІ-та степен локомотивен машинист 2.Диплома за завършено

на Правоспособност:Документ за правоспо- обр. (С-во за III ст.)

професио-

собност на лок. маш.или помощник маш. 

лок. 3.Документ за правосп.

нална Правоспособност: Квалиф. гр. за ел.безо- за лок.маш. или помощник 

квалифи- пасност при работа, успешно положен лок.маш.

кация

изпит по Нар.№ 16-116 от 08.02.2008 г.за 

техн. 4. Автобиография

експлоатация на енергообзавеждането

4 Техник -  механик ревизор участък 2 Средно Проофесионална квалификация: 1.Молба/Заявление до 

на вагони "Вагонно специално/ Техник по специалността ; преква- Управителя на рудника

ревизорски" ІІІ-та степен лификация-механик по техническа 2.Диплома за завършено

на проф. експлоатация на вагоните /ревизор образование

квалиф. вагони/ 3.Свидетелство 

 Правоспособност: за правоспособност за 

Свидетелство  за правоспособ- МТЕВ

ност за "МТЕВ" 4.Автобиография

5 Работник ремонт и поддър- звено 2 Средно Професионална квалификация: 1.Молба/Заявление до 

жане на ел.локомотиви "Ел.локомотивно специално/ Техник по специалността; Управителя на рудника

депо- ремонт" ІІІ-та степен Допълнителни изисквания: 2.Диплома за завършено

на Обучение за допълнителна ква- образование

проф. лификация по професията 3.Документ за квалифи-

квалиф. /работник по ремонт на ел.локом./ кация за ремонт на ел.лок.

4.Автобиография

Експлоатация и ремонт 

на ел. локомотиви; 

механотехническа; 

електротехническа

Железопътна техника- 

вагони; Управление на 

транспортни предприятия 

- ж.п. транспорт; 

Експлоатация на 

вътрешно - заводски ж.п. 

транспорт

Експлоатация и ремонт 

на ел. локомотиви; 

железопътна техника; 

електротехническа; 

механотехническа



Необходими

№ Длъжност Степен на Специалност Квалификация, правоспособност документи за

образование кандидатстване
1 2 3 4 5 6 7 8

Структурно 

звено
Бро

й

Изисквания за заемане на длъжността

6 Стругар звено 1 СПТУ;ЕСПУ с Професионална квалификация: 1.Молба/Заявление до 

"Ел.локомотивно УПК Работник-специалност стругар, Управителя на рудника

депо- ремонт" стругаро-фрезист 2.Диплома за завършено 

образование

4.Автобиография

7 Работник ремонт и звено 1 Средно Професионална квалификация: 1.Молба/Заявление до 

поддържане на вагони "Вагонно депо" специално/ Техник по специалността; Управителя на рудника

ІІІ-та степен Допълнителни изисквания: 2.Диплома за завършено

на професио- Обучение за допълнителна ква- образование

нална квали- лификация по професията 3.Документ за квалифи-

фикация /работник по ремонт вагони/ кация  по професията 

4.Автобиография

8 Заварчик / ел- и газо-/ звено 1 СПТУ;ЕСПУ Проофесионална квалификация: 1.Молба/Заявление до 

на листов материал ІI гр. "Вагонно депо" с УПК Заварчик,    Трудов стаж: 2 години Управителя на рудника

Правоспособност: за ел. заварчик 2.Диплома за завършено

и газозаварчик на листов материал образование

3.Документ за ел.заварчик

и газозаварчик на листов 

материал

4.Автобиография

       Срок за подаване на документите до 18.12.2015 г. (включително) .  Документите се подават в деловодството на рудник "Трояново-север" с. Ковачево

  и по служебен път се предават в отдел "Човешки ресурси".

       Данните, които ни предоставяте доброволно са лични данни по ЗЗЛД. Те подлежат на специална защита и ние поемаме 

ангажимент да ги опазваме, съхраняваме и използваме само за наша информация и да не ги предоставяме на трети лица.

Технология на 

машиностроенето - 

студена обработка; 

Железопътна техника; 

Механотехническа

Стругаро-фрезист, 

оператор на 

металорежещи машини


