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„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие, по проект „Изработка на пилотна линия за физично рафиниране и дезодориране за растителни масла, 

под вакуум, чрез продухване с инертен газ хелий“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 

от „Тита-Консулт“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

 

ОБЯВА 

ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ 

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG16RFOP002-1.005 

„Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“,  

 

ТИТА-КОНСУЛТ ООД ОБЯВЯВА 

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА ЕКСПЕРТИ  

(с място на работа: гр. Козлодуй) 

ПО ПРОЕКТ „Изработка на пилотна линия за физично рафиниране и дезодориране за 

растителни масла, под вакуум, чрез продухване с инертен газ хелий“: 

 

 

1. ЕКСПЕРТ – ЗАВАРЧИК – 2 СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ 

КОД ПО НКПД: 72121001 

 

2. ЕКСПЕРТ – МОНТАЖНИК – 1 СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ 

КОД ПО НКПД: 72152013 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

- Автобиография на български език; 

- Копия от документи, доказващи придобито образование и квалификация; 

- Копия от документи, удостоверяващи придобит трудов стаж (професионален опит). 

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: 

Документите се подават по един от следните два начина: 

- лично на адрес на Тита-Консулт ООД: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 5А, всеки 

работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.; 

- по електронен път на адрес: office@thetaconsult.com. 

Краен срок за подаване на документите: 30.06.2019 г. 17:30 ч. 

За контакти: Тел.: 02 / 9 64 09 50 

 

 

 

 

МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ФУНКЦИИТЕ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ СА 

ДАДЕНИ В СЛЕДВАЩИТЕ СТРАНИЦИ. 
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конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие, по проект „Изработка на пилотна линия за физично рафиниране и дезодориране за растителни масла, 
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1. ЕКСПЕРТ – ЗАВАРЧИК – 2 СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ 

КОД ПО НКПД: 72121001 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

Образование: средно  

Квалификация: правоспособен заварчик на тръби 

Професионален опит: минимум 3 години  

Функции (отговорности и задължения):  

1. Заваръчни работи на елементите на пилотната линия: деаратор, дезодоратор, два 

разпръскващи абсорбери, два абсорбера с пълнеж, буферни съдове. 

2. Заваръчни работи по изометрични тръбни връзки на пилотната линия.     

3. При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било 

етап от изпълнението на проекта, докладва на Ръководителя на проекта. 

4. Изпълнение на други дейности, произтичащи от Вътрешните правила за проекта.            

Период на заетост: 15 месеца  

Часова заетост: 4 часа 

 

2. ЕКСПЕРТ – МОНТАЖНИК – 1 СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ 

КОД ПО НКПД: 72152013 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

Образование: средно  

Квалификация: без изискване 

Професионален опит: опит в шлосеро-монтажни и текелажни дейности минимум 3 години  

Функции (отговорности и задължения):  

1. Разкройка на материалите за деаратора, дезодоратора, два разпръскващи абсорбери, два 

абсорбера с пълнеж, буферни съдове. 

2. Огъване на листовия материал за деаратора, дезодоратора и буферните съдове. 

3. Разкройка на материалите за изометричните връзки и укрепващите връзки на отделните 

съдове. 

4. Монтаж по позиции на деаратора, дезодоратора, два разпръскващи абсорбери, два абсорбера 

с пълнеж, буферни съдове, на помпи, вакуумпомпи, компресори, чилър, мембранен сепаратор. 

5. Монтаж на изометрични тръбни връзки по елементи.  

6. Сборка  на елементите на пилотната линия: деаратор, дезодоратор, два разпръскващи 

абсорбери, два абсорбера с пълнеж, буферни съдове. 

7. Монтаж по позиции на контролни датчици и дифузери.  

8. Участие при тестване на пилотната линия и извършване на допълнителни операции и дейности 

при необходимост. 

9. При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било 

етап от изпълнението на проекта, докладва на Ръководителя на проекта. 

10. Изпълнение на други дейности, произтичащи от Вътрешните правила за проекта. 

Период на заетост: 18 месеца  

Часова заетост: 4 часа 
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