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Образование и обучение
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Приложение 1
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международно участие “Открит и подводен добив на полезни изкопаеми – висока
ефективност, екологично производство”, септември 2007 г.
Конкурс за млади учени и специалисти от минното дело, геологията и металургията –
Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия, ноември 2007 г.
Научно-образователно Експо’2007 – Пловдивски панаир;
Конференция на БАСКОМ – 2007, Пловдив

Специализации в чужбина
(за последните 5 години)

Други професионални
компетенции

Приложение 1

ПУБЛИКАЦИИ
за периода 2007-2011

1.

2.

3.
4.

Д. Парашкевова, Кр. Любенов. Прогнозно управление на процес медна флотация. IX-та Национална конференция по
открит и подводен добив на минерали с международно участие “Открит и подводен добив на полезни изкопаеми –
висока ефективност, екологично производство”, стр. 415-422, 10-14 септември 2007 г., гр. Варна, България, ISBN
978-954-91547-8-8.
Св. Любенов, Кр. Любенов, Д. Парашкевова, Т. Петров. Управление на производствената дейност при добива и
обогатяването на минерални суровини. IX-та Национална конференция по открит и подводен добив на минерали с
международно участие “Открит и подводен добив на полезни изкопаеми – висока ефективност, екологично
производство”, стр. 407-414, 10-14 септември 2007 г., гр. Варна, България, ISBN 978-954-91547-8-8.
Д. Парашкевова. Управление на процеса медна флотация чрез методите на изчислителната интелигентност.
Геология и минерални ресурси, бр. 4/2008, стр. 6-12, ISSN 1310-2265.
Г. Радулов, Д. Парашкевова. Автоматизация на производството в минните предприятия. Издателска къща „Св. Иван
Рилски”, София, 2009.

Приложение 2

ПРОЕКТИ
за периода 2007-2011

1. Парашкевова Д. и др. Внедряване на йерархична хибридна система за управление на обогатителни процеси. Научнообразователно Експо’2007.
2. Илиев З. и др. Подобряване качеството на практическото обучение чрез въвеждане на иновационни образователни
технологии. МЕМФ-85/2008, НИС-МГУ.
3. Парашкевова Д. и др. Модернизиране и разширяване дейността на съществуваща научно-изследователска
лаборатория по „Технически средства за автоматизация”. МЕМФ-ИР 004/2010, НИС-МГУ.
4. Любенов Кр. и др. Внедряване на информационно-управляваща система за управление на процес смилане в
обогатителна фабрика „Елаците”, с. Мирково. „ГЕОПРОЕКТ” ЕООД – 2011.
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