ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон

MИЛА СТОЯНОВА АТАНАСОВА-ЗЛАТАРЕВА
ул “Виница” 4, гр. София 1111 ,България
О2/ 8 71 34 48, 0887893653

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

mila_at_zl@abv.bg
българска
17 юни 1973, гр. Пловдив

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
05.4.2016г. - …. главен асистент , НИГГГ-БАН, София ул. акад. Г Бончев бл 3
01.7.2010г. - 05.4.2016г., асистент, НИГГГ-БАН, София ул. акад. Г Бончев бл 3
• Име и адрес на работодателя

01.7.2007г. - 01.7.2010г., Н.с III ст , ЦЛВГ -БАН, София ул. акад. Г Бончев бл 1

• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност

01.5.2000г. - 01.7.2007г, инж-геодезист, ЦЛВГ -БАН, София ул. акад. Г Бончев 1

• Основни дейности и отговорности

25.8.1997г. - 04.1.1998г., геодезист, ЕТ"Геовест", София

01.4.1998г. - 01.4.2003г., докторант ЦЛВГ -БАН, София ул. акад. Г Бончев бл 1

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация

29.10. 2013 г
Придобита образователна и научна степен "доктор"
„Трансформационни модели при съвременните геодезически координатни
системи” Научна специалност 02.16.01, Обща, висша и приложна геодезия
17-23.01.2005г. Общ курс за правоспсобност по ”Деформационни измервания и
анализ на опасноста от природни бедствия”,“Международен център по
теоритична физика” гр. Триест, Италиа

• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)
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1992-1997г. “Университет по архитектура, строителство и геодезия “
гр.София, специалност: ГФК
1988-1992 г. “Техникум по строителство и архитектура”- гр. Пловдив
специалност: ГФК

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален документ
или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други
хора в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда
или на доброволни начала (например
в областта на културата и спорта)
у дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

руски, английски език
добро, добро
добро, основно
добро, основно

2010г.- ........ Преподавателска дейност –хоноруван преподавател
към “Университет по архитектура, строителство и геодезия”
катедри “Геодезия и геоинформатика”
катедра ” Приложна геодезия”
Член на програмен комитет
17-21.05.2015 FIG2015, FIG working week, Sofia, Bulgaria,“ From the Wisdom of the
Ages to the Challenges of the Modern World“, 2015, https://www.fig.net/fig2015/
Член на организационен комитет
24.03.2017 GEO-CRADLE Regional Workshop of the GEO-CRADLE Project, Sofia,
2017, https://www.eventora.com/en/Events/geo-cradle-sofia, www.geocradle.eu Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the
regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO
related initiatives towards GEOSS
Работа с компютри
Програмен език: Fortran
Работа със специализирани геодезически инструменти и апаратура.
Работа със специализирани геодезически програми и софтоери.
Работа със специализиран софтоер SNAP за обработка на InSar изображения.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Музикални, писмени, дизайнерски и
др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, които не са споменати
по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Да от януари 1993г.

