
 МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД,   КЛОН РУДНИК „ТРОЯНОВО-3” 

 

 

 

О    Б    Я    В    А     
 

   Рудник „Трояново-3” търси да  назначи работници за следните работни места : 
 

№  

 

ДЛЪЖНОСТ 

 

 

УЧАСТЪК 

/ОТДЕЛ/ 

 

Брой 
Степен на 

изисквано 

образование 

 

Изисквана 

Специалност 

Изисквана 

квалификация, 

правоспособност 

Необходими 

документи за 

кандидатстване 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Електрошлосер                 

- багер Rs 710 

 - багер Rs 1200 

 - багер Rs 2000 

- ГТЛ 

 

 

ДОБИВ 

ДОБИВ 

РТНК-3 

РТНК-1 

РТНК-2 

РТНК-5 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Средно 

специално 

(Средно - ІІІ-та 

квал. степен) 

 МЕМ; Ел. машини и апарати; 

Ел. снабдяване и ел. 

обзавеждане; Ел. централи и 

мрежи; АП /от ТМП и ТЕТ/ 

Квалификация: 

Ел. техник по спец.; 

Трудов стаж: Съгласно 

правилник БЗРЕУЕТЦ 

Проф. квалификация: Ел. 

техник 

Правоспособност: 

Съгласно НТЕЕ № 16-116 

от 07.03.2008 г.  

1.Молба до Управителя 

на рудника 

2.Автобиография 

3.Диплом за завършено 

образование 

4.Документ за 

квалификация и 

правоспособност 

2 Машинен оператор 

транспортно – 

технологична машина 

- ГТЛ 1800 

 

ДОБИВ 

РТНК-2 

РТНК-3 

2 

2 

4 
 

Средно  

 

  Проф. квалификация: 

Удост. за проф.обучение за 

професията „Маш. на ел. 

задвижваща станция на ГТЛ 

на открит рудник” 

Правоспосовност: 

Свид. за правоспособност  за 

Маш.задв.станц.ГТЛ 

1.Молба до Управителя на 

рудника 

2.Автобиография 

3.Диплома за завършено 

образование. 

4.Документ за квал. и 

правоспособност 

3 Механошлосер -

ТПРМС І група  

 

РБ-мех. част 

 

2 

 

 

Средно 

специално 

(Средно - ІІІ-та 

квал. степен) 

МЕМ;  Механизация на 

минното производство; 

Технология на 

машиностроенето - студена 

обработка;  

Квалификация: 

Техник по специалността 

Проф. квалификация: 

Машинен монтьор  

Допълнителни изисквания: 

Свидетелство за управление 

на МПС, категория “С” и „Д“ 

1.Молба до  

Управителя на  

р-к”Трояново-3” 

2.Автобиография 

3.Диплом за завършено 

образование. 



4 Шофьор автокран, 

мобилен, верижен до 

16 т  

РБ-мех. част 

 

1 

 

СПТУ, ЕСПУ с 

УПК  

(Средно – ІІ-ра 

квал.степен) 

Машинист-крановик; 

Монтьор и водач на 

МПС;  Машинно- 

техническа 

Проф.квалификация: 

Крановик; Монтьор и водач 

на МПС; Машинен монтьор 

Правоспособност: 

Свид. за правоспособност за 

Крановик /машинист на 

автокран/ с товароподем. до 

16 т.; Свидетелство за 

управление на МПС,  

категория “С” 

1.Молба до Управителя на 

р-к”Трояново-3” 

2.Автобиография 

3.Диплом за образование. 

4.Документ за правосп. 

5.Свид.за управл.на МПС 

5 Ел. заварчик на листов 

материал ІI група 

 

Мех.работилница 

 
1 СПТУ; ЕСПУ с 

УПК  

(Средно – ІІ-ра 

квал.степен) 

Заварчик Проф.квалификация: 

Заварчик 

Преквалификация:  

Заварчик 

Правоспособност: 

Правоспособност за ел. 

заварчик на листов материал 

1.Молба до Управителя на 

р-к”Трояново-3” 

2.Автобиография 

3.Диплом за завършено 

образование. 

4.Документ за квал. и 

правоспособност 

6 Електромонтьор  – 

автоматизация 

 

Автоматизация 

 
2 

 

Средно 

специално 

(Средно - ІІІ-та 

квал. степен) 

АП /от ТМП;  ТЕТ; 

Техникум по 

електроника/; МЕМ – 

ел.профил; 

Ел.снабдяване и 

ел.обзавеждане; 

Ел.машини и апарати; 

Електронна техника;  

Квалификация: 

Трудов стаж: Съгласно 

правилник БЗРЕУЕТЦЕМ 

Проф.квалификация: 

Техник по специалността 

Правоспособност: 

Съгласно НТЕЕ № 16-116 

от 07.03.2008 г.  

Езикова квалификация: 

Препоръчва се ползването 

на английски език 

Допълнителни 

изисквания: 

1. Да има познания с 

продукти за визуализация 

и управление на процеси;  

2.Да има познания в 

областта на 

индустриалните мрежи и 

обмен на данни между 

контролери и различни 

системи PROFIBUS и 

PROFINET 

1.Молба до Управителя на 

рудника 

2.Автобиография 

3.Диплом за завършено 

образование 

4.Документ за 

квалификация 

7 Шофьор 

автобус/товарен  

автомобил извозващ 

хора 

 

 

Вулканизации 2 

 

СПТУ; ЕСПУ с 

УПК  

(Средно – ІІ-ра 

квал.степен) 

Монтьор и водач на 

МПС, Машинно-

техническа 

Трудов стаж: Не се изисква 

Проф.квалификация 
Автомонтьор и водач на 

МПС;  

Правоспособност: 

Свид.за управление на МПС 

категория „ДЕ” 

1.Молба до Управителя 

на р-к”Трояново-3” 

2.Автобиография 

3.Диплом за завършено 

образование. 

4.Документ за квал. и 

правоспособност 



8 Шофьор специален 

тежкотоварен 

автомобил  

 

Автотранспорт 1 СПТУ; ЕСПУ с 

УПК  

(Средно – ІІ-ра 

квал.степен) 

Монтьор и водач на 

МПС, Машинно-

техническа 

Трудов стаж: Не се изисква 

Проф.квалификация 
Автомонтьор и водач на 

МПС;  

Правоспособност: 

Свид.за управление на МПС 

категория „С”  

1.Молба до Управителя на 

р-к”Трояново-3” 

2.Автобиография 

3.Диплом за завършено 

образование. 

4.Документ за квал. и 

правоспособност 

 

 

Срок за подаване на документи до 15.02.2019 г. /включително/. 

 

Документите се подават в Деловодството на рудник ”Трояново-3” и по служебен път се предават в отдел „Човешки ресурси“. 

Молба се подава за конкретна длъжност. 

 

 

Документите, които ни предоставяте доброволно, съдържат Ваши лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент 2016/679. 

Те подлежат на специална защита и ние поемаме ангажимент да ги използваме единствено за целите на подбора по 

настоящата обява, съгласно Вашето изрично волеизявление, достъп до тях да имат само служители на „Мини Марица 

Изток” ЕАД, които участват в процеса на подбора и документооборота, обвързани със задължение за поверителност, както и 

да прилагаме стриктно всички възможни технически и организационни мерки за сигурност. След приключване на процедурата, 

те се архивират и съхраняват за срок от 3 /три/ години. 
 

 

 

 


