Автобиография
Собствено име(на) Фамилия(и)
Адрес(служебен)
Мобилен (незадължително)
E-mail
Дата на раждане, Място

СТАНИСЛАВ ДОБРЕВ КОВАЧЕВ
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, 1700 София, Студентски град
Катедра „Хидрогеология и инженерна геология”
0888398926
Stan0509@abv.bg
05.09.1952 г., гр. Горна Оряховица

Длъжност(и) (в момента)
Дати

Заемана длъжност или позиция
Име и адрес на работодателя

10.10.1996 г. - до момента
Главен асистент
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, 1700 София, Студентски град

Образование и обучение
Дати
Придобитата квалификация

1973 г. - 1978 г.
Магистър инженер геолог и хидрогеолог

Образователна институция

ВМГИ – гр. София

Чужд (и) език (езици)

Руски, Английски
Разбиране

Самооценка
Слушане

Европейско ниво (*)

руски
английски

Говорене

C2

Свободно ниво на
владеене
Самостоятелно

Четене

C2

Свободно ниво на
владеене

Участие в разговор

C1

Свободно ниво на
владеене

Самостоятелно

Самостоятелно
устно изложение

C1

Самостоятелно

(ключови думи)

Патенти и изобретения
Членство в професионални и
браншови организации

Хидрогеоложки обекти и проблеми на подземните води,
Вододобивни съоръжения и водоснабдяване
Изобретение – авт. свидетелство № 34560/22.06.1982 г.
Българска асоциация по подземни води

Публикации
Проекти
Участие в научни сесии и
конгреси
(за последните 5 години)

Специализации в чужбина
(за последните 5 години)

Други професионални
компетенции
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Свободно ниво на
владеене
Самостоятелно

C1

Свободно ниво на
владеене
Самостоятелно

B1 ниво на владеене B1 ниво на владеене B1 ниво на владеене B1 ниво на владеене B1 ниво на владеене

Професионална информация и
приложения
Области на професионални и
научни интереси

Писане

8 за периода 2007-2012
Приложение 2

Приложение 2

ПРОЕКТИ
за периода 2007-2011

1. Проект за санитарно-охранителна зона на находище на митерална вода „Шипково” – 2007 г.
2. Проект за санитарно-охранителна зона на бент „Кокаляне” – 2009 г.
3. Доклад за „Определяне праговете на замърсяване на подземните води и разработване на класификационна система за
химическо състояние на подземните водни тела”, МОСВ – 2009 г.
4. Доклад за оценка на експлоатационните ресурси на минерална вода от находище „Костинброд” – представено от
сондажен кладенец –ТК-3 и Проект за добив от него -2011г.
5. Доклад за оценка въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение "Изграждане на регионално депо
за отпадъци на площадка 16, С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО ” – 2012 Г.
6. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Разкриване на
кариера за кварцови пясъци в находище „Селски ниви”, разположено в землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна – 2012 г.
7. Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение” Разширяване промишлената площадка на Асарел Медет”АД, гр.
Панагюрище – 2012 г.
8. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Продължаване на
експлоатацията на находище за варовици „Кунино”, землище с. Кунино, община Роман, област Враца” – 2012 г.
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