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Автобиография  
  

Собствено име(на) Фамилия(и)  АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ЯНЕВА 

Адрес(служебен) Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Студентски град, София 1700 
Катедра “Механизация на мините” 

Мобилен (незадължително)    

E-mail antoaneta.yaneva@gmail.com 

Дата на раждане, Място 30.07.1961, гр. Сливен 
  

Длъжност(и) (в момента)    
  

Дати октомври 2011 → 

Заемана длъжност или позиция Доцент 

Име и адрес на работодателя Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Студентски град, София 1700 
  

Образование и обучение  
  

Дати Октомври 1991 – юли 1992 г. 

Придобитата квалификация Специализация от ДААД в Германия 

Образователна институция Университет Щутгарт, Институт по подемно-транспортна техника 
  

Дати 1987 – 1992 г. 

Придобитата квалификация Редовна аспирантура  
Доктор (кандидат на техническите науки) шифър 02.08.05 Механизация на мините 

Образователна институция Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 

  

Дати 1980 – 1985г. 

Придобитата квалификация Магистър – инженер по „Механизация и електрификация на мините”, с отличен успех 

Образователна институция Висш  минно –геоложки институт (МГУ „Св. Иван Рилски”) 
  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценка  Разбиране Говорене Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

руски  C1 
Свободно ниво на 

владеене  
C2 

Свободно ниво на 
владеене  

В2 
Самостоятелно 

ниво на владеене  
В2 

Самостоятелно 
ниво на владеене  

В2 
Самостоятерлно 
ниво на владеене  

английски  С1 
Свободно ниво на 

владеене  
С2 

Свободно ниво на 
владеене  

B2 
Самостоятелно 

ниво на владеене  
B1 

Самостоятелно 
ниво на владеене  

B2 
Самостоятелно 

ниво на владеене  

немски  С1 
Свободно ниво на 

владеене 
С2 

Свободно ниво на 
владеене 

С2 
Свободно ниво на 

владеене 
С1 

Свободно ниво на 
владеене 

С2 
Свободно ниво на 

владеене 
  

Професионална информация и 
приложения 

 

Области на професионални и 
научни интереси 

(ключови думи) 

Минна механизация, 
Руднични стационарни уредби,  
Руднични подемни уредби; 
Свръхдълбок подем (изследване, проектиране)  

Патенти и изобретения 2 броя АС, член на авторски колектив  

1. Турбинен масов разходомер за газове, АС 43817/9.04.1987 

2. Турбинен масов разходомер за газове, АС 43970/21.05.1987 
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Членство в професионални и 
браншови организации 

НТС по минно дело, геология и металургия 

Публикации  Над 29 статии и доклади в български и чужди специализирани издания, конференции и 
конгреси; учебно помагало, учебни програми, от които 5 за периода 2007-2011 
Приложение 1 

Проекти   

Участие в научни сесии и 
конгреси 

(за последните 5 години) 

Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски”, 2011 

Специализации в чужбина 

(за последните 5 години) 
 

Други професионални 
компетенции 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

ПУБЛИКАЦИИ 
за периода 2007-2011 

 

1.  Антоанета Янева, “Изследване на изискванията за проектиране и експлоатация на рудничните подемни уредби в 

правилници, наръчници и стандарти по света“, сп. “Геология и минерални технологии”, 2007г., бр. 7-8, стр.11-16. 

2. Антоанета Янева, ”Двубарабанни подемни машини система „Блеър”, сп. “Геология и минерални ресурси”, 2010г, бр.3, 

стр.21-26. 

3. Антоанета Янева, „Сравнителен анализ и препоръки за използване на подемни технологии от големи дълбочини”, сп. 

“Геология и минерални ресурси”, 2010г., бр 7-8, стр.33-38.  

44..  Минин И, Янева А, Недялков П., „Експериментално изследване на износването на облицовките на барабанни топкови 

мелници”, Международна научна конференция, Годишник МГУ 2011, Т 54, св. 3, стр  

55..  Минин И. Недялков П., Янева А., „Многоцелева оптимизация на процеса смилане в барабанна топкова мелница по 

обобщена функция на полезност”,  Международна научна конференция,  Годишник МГУ 2011, Т 54, св. 3.  

 

 

 

 

 

 

 
 


