
 

АВТОБИОГРАФИЯ  

д-р инж. Даниела Миланова 

 
 Образование 

 Учебно заведение Образователна степен 

University of Cambridge, International 

Examinations, UK (2005-2007) 
Cambridge International Diploma in Project Management 

(Diploma at Professional Level) - Project Identification and 

Appraisal; Project definition, Organisation and Financial 

Approval; Project Monitoring and Handover 

Технически Университет-София, 

България (1989-1992) 
Доктор на техническите науки 
Тема на дисертацията: Химично отлагане на сплави Ni-P с ниско 

съдържание на фосфор 

Висш химико-технологичен институт- 

София, България (1981-1986) 
Инженер-химик 

Факултет: Неорганична технология и автоматизация на 

поизводството 

Специалност: Електрохимични производства и източници 

на ток 

 Езикови умения: Владеене на английски и френски езици; ползване на руски език  

 Технически умения и компетенции: WINDOWS, WORD, MS PROJECT, EXCEL, POWER POINT, 

Internet, databases - user friendly; опит в провеждане на семинари, обучения и информационни 

кампании; добро планиране и организационни умения, способност за определяне на приоритетите за 

спазване на договорени срокове и за комуникация на всички нива и между различни култури при  

изпълнението на международни проекти 

 

 Професионален опит: Над 20 години професионален опит в обхвата на дейност на Държавна агенция 

за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) 

 

 Заемани длъжности: 

 Директор на дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“ (Д РОС), ДАМТН 

 Началнит отдел РОС, дирекция „Планиране, координация, контрол и разрешения за 

оценяване на съответствието (Д ПККРОС), ДАМТН 

 Държавен експерт в отдел ПКК, Д ПККРОС, ДАМТН 

 Постоянен туининг съветник в рамките на институционален туиниг проект на ЕС в Тунис в 

областта на законовата и промишлена метрология 

 Постоянен туининг съветник в рамките на институционален туиниг проект на ЕС в Мароко в 

областта на техническата хармонизация, надзор на пазара и метрология  

 Началник отдел „Европейска интеграция“, дирекция „Международно сътрудничество и 

европейска интеграция (Д МСЕИ), ДАМТН 

 Експерт/Държавен експерт, отдел „Европейска интеграция“, Д МСЕИ, Държавна агенция за 

стандартизация и метрология (ДАСМ) 

 Специалист/Експерт в отдел „Химия“, Лаборатория „Стандартни образци“, Национален 

център по метрология, ДАСМ 

 Химик/н.с. III степен, Централна лаборатория за химични източници на ток, БАН 

 Редовен аспирант, Катедра „Металознание и технология на металите“, Технически 

университет-София 

 

 Международен опит: Експерт в рамките на проекти, финансирани от ЕС, в областта на техническата 

хармонизация, оценяване на съответствието и надзор на пазара на промишлени продукти, законова и 

промишлена метрология, сертификация на продукти  (Молдова, Мароко, Кипър, Израел, Тунис, и др. ) 

 

 Спезциализации: 

 Оценяване на съответствието на промишлени продукти, системи за управление на качеството 

и на околната среда; интегрирани системи за управление – Япония, Холандия 

 Управление на администрацията, организация на административната дейност и процеси, 

ефективно управление на хората в организацията - България 

 

 

 


