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АВТОБИОГРАФИЯ  
  

Собствено име(на) Фамилия(и)  ДОБРИ ИВАНОВ ДОБРЕВ 

  

Адрес (служебен) Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, България, 1700 София, Студентски 
град, ул. Проф. Боян Каменов, Лабораторен блок, http://www.mgu.bg  

Телефон 02 / 8060455 

E-mail    dobri.dobrev@mgu.bg  
  

Дати 2016 – до момента → 

Длъжност(и) (в момента) Асистент към катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност“ 

Име и адрес на работодателя Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, България, 1700 София, Студентски 
град, ул. Проф. Боян Каменов, Лабораторен блок, http://www.mgu.bg 

  

Дати 2012 - 2016→ 

Длъжност(и) (в момента) Супервизор Логистика 

Име и адрес на работодателя Транскапитал, Ботевградско шосе 247, https://transcapital.bg/ 
  

Дати 2009 - 2012 → 

Заемана длъжност или позиция Супервизор Логистика 

Име и адрес на работодателя ИКЕА БГ, Околовръстен път 216, https://www.ikea.bg/ 

 

Образование и обучение 

 

Дати 25.02.2021 г.  

Придобитата квалификация Образователна и научна степен „Доктор”, редовен докторант към катедра „Руднична 
вентилация и техническа безопасност”, професионално направление 5.8. Проучване, 
добив и обработка на полезните изкопаеми. 

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

Дати 07.2015 г.  

Придобитата квалификация Инженер  - Магистър по Техника на безопасността 

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

Катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност” 
  

Дати 08.2010 г.  

Придобитата квалификация Инженер – Бакалавър по Геология на минералните и енергийни суровини 

Образователна институция    Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Геолого-проучвателен факултет  
 

 

 
 

Чужд (и) език (езици) Английски език 

Самооценка  Разбиране Говорене Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в 
разговор 

Самостоятелно 
устно изложение 

 

Английски език   
С1  

Свободно ниво 
на владеене 

С1  
Свободно ниво 

на владеене 
С1  

Свободно ниво 
на владеене 

С1  
Свободно ниво 

на владеене 
С1  

Свободно ниво 
на владеене 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици  
 
- Езикови центрове „Престиж“, Сертификат № 9836,  

http://www.mgu.bg/
mailto:dobri.dobrev@mgu.bg
http://www.mgu.bg/
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Членство в професионални и 
браншови организации 

Член на “Българско геоложко дружество”, www.bgd.bg 

Публикации  
 

Д. Добрев, М. Михайлов, „Инциденти при преноса на природен газ“ - JOURNAL    
OF MINING AND GEOLOGICAL SCIENCES Volume 61 Part I: Geology and 
Geophysics ISSN 2535-1176, 2018 
 
Д. Добрев, „Оценка на риска във фазите на проект“ - Минно дело и геология 
ISSN 0861-5713, 2019 

Проекти  
 

Координатор безопасност при Изграждане и въвеждане в експлоатация на 
роторни багери за „Мини Марица изток 2“ (Dietsmann) 
 
Координатор безопасност при Строителството на 7-ми и 8-ми лот на „Балкански 
поток“ (Sicilsaldo S.p.a.) 
 
Координатор безопасност при Строителството на производствена сграда и 
изграждането и въвеждане в експлоатация на ванна пещ за производство на 
стъкло за “BA Glass” (EQE Control) 
 

Други професионални 
компетенции 

Рецензент на дипломни работи, дисертационни трудове, учебни програми, научно-
изследователски проекти, научни публикации и др. 
Провеждане на, лекционни курсове и упражнения по дисциплините:     
- Техника на безопасността - за ОКС „Бакалавър”; 
- Противопожарна техника - за ОКС „Бакалавър”; 
- Управление на индустриалните рискове – за ОКС „Магистър”; 
- Промишлена хигиена и професионални заболявания – за ОКС „Магистър”; 
- Технически умения за работа със специализиран софтуеър за изчисляване на зони 
на въздействие при пожари и експлозии ALOHA 5.4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


