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Лична информация 

 

Име  Диана Димитрова Македонска 

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

Телефон  02/80 60 455  

E-mail  diana.makedonska@mgu.bg  

   

Трудов стаж  
 

Дати  01.03.2021 г. – до момента 

Заемана длъжност  Асистент 

Основни дейности и 
отговорности 

 Подготовка на учебни материали и провеждане на семинарни 
упражнения със студенти. Участие в научно-изследователската 
дейност на катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност“. 
Извършване на проучвания и изследвания, като резултатите се 
оформят в научни публикации. 

Име и адрес на 
работодателя 

 Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – гр. София 

Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Учебна дейност, развитие на академичния състав, научно-
изследователска дейност, международно сътрудничество и проекти. 

 

Дати  От 02.05.2012 г. - до сега 

Заемана длъжност  Експерт здраве и безопасност 

Основни дейности и 
отговорности 

 Участие при осъществяване функциите по чл.25, ал.2 ЗЗБУТ 

Участие като оценител на риска, съгласно Наредба 
№5/ДВ,бр.47/1999г./ 

Провеждане на обучения на ръководен персонал и работещи по 
правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа. 

Организиране на измервания на факторите на работната среда. 

Организиране на предварителни и периодични медицински прегледи 

Име и адрес на 
работодателя 

 „Служба по трудова медицина Вайс – Медика” ООД – гр. София 

Вид на дейността или 
сферата на работа 

 СТМ извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние 
във връзка с условията на труд. СТМ участва в извършване на 
оценката на риска за здравето и безопасността на работещите и 
провежда обучения. 

 

Дати  От 11.2005 г. до 04.2008 г. 

Заемана длъжност  Инспектор държавен противопожарен контрол 



Страница 2 / 3 - Автобиография на  

Диана Димитрова Македнонска 
  

 

Основни дейности и 
отговорности 

 Контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна 
безопасност при проектиране, реконструкция, модернизация и 
експлоатация на обектите, сградите и технологичните съоръжения и 
инсталации; Участие в държавни приемателни комисии и експертни 
съвети; Извършване на сертификационни проверки за съответствие 
на обектите с изискванията за пожарна безопасност; 

Съгласуване на проекти и даване на становища за въвеждане на 
строежите в експлоатация; 

Име и адрес на 
работодателя 

 МВР, ОДПБЗН - София, РСПБЗН - Сливница 

Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Пожарогасителна и спасителна дейност. 

Държавен противопожарен контрол. 

 

Образование и 
обучение 

 

Дати  27.05.2021 г. 

Наименование на 
придобитата 

квалификация 

 Научна степен „Доктор“ 

Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Тема на дисертационния труд: „Изследвания върху ефективността на 
стационарни пожарогасителни инсталации в пътни тунели“ 

Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 

 Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – гр. София 

   

Дати  От 10.2012 г. до 06.2014 г. 

Наименование на 
придобитата 

квалификация 

 Професионална квалификация – „Инженерна безопасност” 

Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Индустриална безопасност, промишлена вентилация, промишлена 
хигиена и професионални заболявания. 

Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 

 Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – гр. София 

   

Дати  От 10.2001 г. до 09.2005 г. 

Наименование на 
придобитата 

квалификация 

 Професионална квалификация – „Инженер по пожарна и аварийна 
безопасност” 

Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Пожарна и аварийна безопасност в обекти, пожарна и аварийна 
безопасност на технологични процеси, евакуация и др. 

Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 

 Академия на Министерството на Вътрешните Работи 
гр. София 
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Лични умения и 
компетенции 

Майчин език  Български език  

Други езици 

Самооценяване  Разбиране Говерене Писане 

Европейско ниво (*)   Слушане Четене Участие в 
разговор 

Самостоятелно 
устно изложение 

 

 

Английски език  В1 Самостояте
лно ниво на 
владеене 

С1 Свободно ниво 
на владеене 

А2 Основно 
ниво на 

владеене 

А2 Основно ниво 
на владеене 

B1 Самостоятелно 
ниво на владеене 

Немски език  A2 Основно 
ниво на 

владеене 

В1 Самостоятелно 
ниво на 
владеене 

А1 Основно 
ниво на 

владеене 

А1 Основно ниво 
на владеене 

А2 Основно ниво на 
владеене 

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level 
 

Професионална 
информация  

Области на 
професионални и научни 

интереси 

 Техническа безопасност. Контрол на дейността по безопасност на 
труда и оценка на производствения риск. Пожарна безопасност. 
Физико-химични основи на горенето. Показатели на пожарната и 
експлозивна опасност на веществата и материалите. Системи за 
пожароизвестяване и пожарогасене. Намаляване на рисковете от 
пожари и др. 

 

Публикации   Македонска Д.Д., Ел.Д. Власева. Пожарни инциденти в транспортни 
тунели – статистика, анализ, моделиране. 59-та Международна 
научна конференция МГУ „Св. Иван Рилски“, 28.10.2016, стр.56 – 63, 
Изд. къща „Св.Иван Рилски“, ISSN 1312-1820 

Михайлов М., Д. Македонска. Намаляване на пожарния риск в пътни 
тунели. VIII Научна конференция с международно участие 
„Гражданска безопасност 2017“ в Академия на МВР. 

Михайлов. М., Д. Македонска, Изследавне на дюзи за пожарогасене с 
фино разпръсната вода в пътни тунели. ISSN 1314 – 2550 
Топлотехника. Година Х. Книга 1. стр.54 – 66 

Македонска, Д., М. Михайлов,  Необходимост от стационарни 
пожарогасителни системи в пътни тунели. 62-ра Международна 
научна конференция МГУ „Св. Иван Рилски“, 23.10.2019 г., стр.60-65, 
Изд. къща „Св.Иван Рилски“, ISSN 1312-1820. 

   

Проекти  Изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, договор № 
ESF-2303-01-07001, проект  „Безопасен труд във Вайс-Профил ООД” 

 

Участие в научни 
сесии и конгреси 

 59-та Международна научна конференция МГУ „Св. Иван Рилски“, 
28.10.2016. 

VIII Научна конференция с международно участие „Гражданска 
безопасност 2017“ в Академия на МВР. 

62-ра Международна научна конференция МГУ „Св. Иван Рилски“, 
23.10.2019 г.  

 

Други професионални 
компетенции 

 Удостоверение за професионално обучение Рег. № 0441/16.06.2014 г. 
със специалност Обслужване на пожарогасителни и 
пожароизвестителни системи. 

Удостоверение за обучение „За работа с практически инструменти за 
оценка на риска OIRA” 

 

 


