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Проектант

Цялостен работен проект заоткрит добив от находище„Ораново” за срока на концесията

 Технологично развитие на рудниците до момента на влизане на насипообразувателите AS 12500 №183, AS
6300 №281, AS 5000 №285 в района на вътрешните насипища и определяне на работни места на новите багери
KWK-2000 И KWK-400L

Годишен работен проект за добив на въглища от мина "Бела Вода" , "Въглища Перник" ООД гр. Перник

Насипище при бивш рудник „Нови рудници”

Добив на насипен материал от табан (насипище) при бивш рудник „Нови рудници”, гр.Димитровград

Годишен работен проект за ликвидация или консервация на геологопроучвателните или миннодобивните обекти
и за рекултивация на засегнатите земи при разработване на находище „Долна Баня” през 2019г.

и др.

Технически ръководител-подземен, изпълняващ длъжността Ръководител административна дейност
Обекти:

Изграждане на магистрала Е75, Участък: Царичина Долина – Владичин Хан, ЛОТ4:Тунел Манайле, ICB №
CORRX.E75.EIB.PACK2- LOT4.ICB

Изграждане на магистрала Е75, Участък: Гърдилица (Горно поле) – Царичина Долина, LOT3: Тунел Предаяне,ICB
№ CORRX.E75.EIB.PACK – 1LOT3.ICB
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Минна компания Петров АД 05.2015 — 03.2016

Адвал АД 10. 2012 — 05. 2015

Подземно строителство 2011 — 2015

Разработване на нерудни полезни 2015 — 2017

Цялостно управление на бизнес процесите респ. цялостно оперативно и административно  управление;

Представляване на дружеството пред данъчни, митнически и други власти и институции в Р. Сърбия;

Контрол по изпълнението на обектите;

Водене на преговори и подготовка на договори с доставчици;
Контролинг, репортинг и др.

Ръководител проект
Обект: Магистрала Е80 Пирот - Димитровград
Сектор 8: Димитровград - Граница с Р. България от км. 92 +905.55 до км. 101+578.12

Дружеството е подизпълнител на Трейс Сърбия с основни договорености за оформяне на откоси, изготвяне на
берми чрез взривяване, защита на откоси с пасивни анкери Ø28, инжектиращи се с цимент.

Организиране на работния процес вкл.обезпечаване с нужните материали;
Контрол по изпълнението на възложените дейности на обекта;
Организиране на митнически внос/износ на оборудването и механизицията и др.

Помощник технически ръководител

Обект: Лъвов Мост - Д ружеството е подизпълнител на ГБС.

Ръководител обект

Организиране и ръководене на направа на IBO микро пилоти Т76

Обект: Рехабилитация на съществуващи тунели Мездра Своге 4 + 1 тунела - Дружеството е подизпълнител на
Трейс София.

Ръководител обект

Организиране и ръководене на дейностите по проширение на тунелите, монтиране на 2 mm ПВЦ
хидроизолация, бетониране, полагане дренаж, монтиране на шахти.
Изготвяне на справки, заявки за материали/доставки респ. координиране на цялостния административен
процес.

Допълнителни дейности

Управление и обучение на персонал

Образование

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" София
Образователно-квалификационна степен Бакалавър
Професионална квалификация: Инженер по подземно строителство
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изкопаеми
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" София
Образователно-квалификационна степен Магистър
Професионална квалификация: Инженер по разработване на нерудни полезни изкопаеми

Квалификации
Курс за допълнително обучение AutoCAD-2D

към Центъра  за електронно и следдипломно обучение /ЦЕСО/ при УАСГ

Удостоверение за ограничена проектантска правоспособност №43011

Други умения и компетенции
Умение за сработване с колеги, служители и бизнеспартньори, както и отлично развит комуникативен подход.
Шофорска книжка, кат. В,С
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