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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Тотьо Илиев Илиев 
 

 

 5300 Габрово, ул. „Хаджи Димитър” №4 

 +359 66 869641     +359 879 003365 

 E-mail: totyo_iliev@abv.bg 

 5300 Габрово, ул. „Хаджи Димитър” №4 

 +359 66 827252    +359 889153242 

Дата на раждане 03..11.1955 | Националност Българска 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ    

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

02.2007 г. Академична длъжност Доцент 
02.2001 г Образователна и научна степен Доктор по „Електрически машини”   
         
06.1982 г. Електроинженер, специалност”Електроника” 
  
 
 
 
 
 

ДЛЪЖНОСТ 
 

Върхов специалист за провеждане на приложни, целеви, 
експериментални научни изследвания и за 
развиване/модифициране на нови технологии в Център за 
компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи 
системи и технологии" 

  

 

 

 

04.2016 г. - до сега 

 

04.2008 г. - до 04.2016 г. 
 
 

12.2006 г. – до сега 

  

    
 
 
 
 
 
 

03.1984 г. – до 12.2006 г 
 
06.1982 г. – до 03.1984 г 

Заместник Декан по научно-изследователска дейност и кадрови 
потенциал на факултет „Електротехника и електроника” 

Директор – Университетски кариерен център 

 

 

Доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално 
направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност 
„Електромеханика“ 

Водещ преподавател по дисциплините „Електрически машини“, „Електрически 
апарати“, „Експлоатация на автоматични устройства и системи, „Електромеханични 
системи”, „Системи за управление на електрозадвижванията”, „Електрообзавеждане 
на специални машини и съоръжения” 

 

Асистент по „Електрически машини” 

 
Научен  сътрудник  по „Елeктрообзавеждане на промишлени предприятия” 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                Цитирания в страната и чужбина - 27 
 
 
 
 
 

Майчин език Български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език В2  В2  В1  В1  В1 

 Удостоверение №5856 – Министерство на образованието и науката 

Руски език С2  С2  С1  С1  С1  

 .  

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

Комуникационни умения Добри комуникативни умения, придобити по време на дългогодишния стаж като 
преподавател, директор на УКЦ , заместник декан на факултет”Електротехника и 
електроника”. 

Организационни / 
управленски умения 

▪ Добри организационни умения, придобити  като директор на УКЦ,   заместник  
декан на факултет”Електротехника и електроника”. 

Професионални умения 

 

 

 

                 Дигитални умения          

▪ Дългогодишен стаж като научен работник и ръководител на научно-
изследователски теми и внедрявания в промишлеността; в момента съм отговорен 
за научната работа във факутет „Електротехника и електроника” 

 
Microsoft Office programs, AutoCAD, MathCad, С++, Mathlab и др. 

       Свидетелство за 
управление на МПС 

категория В и М – 1978 г. 
     
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

                                                            Участие в: Международни научноизследователски проекти – 6 

                                                      Международни образователни проекти – 3  

                                                      Университетски проекти – 10 

                                                      Научноизследователски проекти – 20 

                                                      Издадени учебници и учебни пособия – 6 

                                                      Публикации в български и чуждестранни списания, доклади на конференции    

                                                           – 103 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
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