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Лична информация  

Националност  Българска 

Дата на раждане 19.07.1976г. 

Име:    Атанас 

Презиме: Илиев 

Фамилия: Атанасов 

Пол: мъж 

Дата на раждане: 19.07.1976 

В момента живея 

в:  

Варна/България 

 

Професионален опит 

Дати (от-до) 1994- 1999 

Име и адрес на работодателя Варненска корабостроителница  

Вид на дейността или сферата 

на работа 

Изграждане и изработка на кораби 

и корабни механизми. 

Заемана длъжност Корабен шлосер  

Основни дейности и отговорности Монтаж и инспекция на подемни 

кранове  

  

Дати (от-до) 2000-2007 

Име и адрес на работодателя ЕТ“Каси-кар76“ 

Вид на дейността или сферата 

на работа 

Автотранспорт 

Заемана длъжност  Консултант автотранспорт. 

Контрол и поддръжка на 

автомобилен парк . 

Основни дейности и отговорности Отговаря за изправността на целия 

автопарк. Обучава и следи за 

изпълнението на дейността на 



шофьорите.  

  

Дати (от-до) 2008-2012 

Име и адрес на работодателя Стройгруп ЕООД 

Вид на дейността или сферата 

на работа 

Изграждане, поддръжка и ремонт 

на строителни обекти 

Заемана длъжност Управител 

Основни дейности и отговорности Ръководи и контролира цялостната 

дейност на фирмата от започване 

до завършване на обекта.  

  

Дати (от-до) 2013 – до сега  

 

Име и адрес на работодателя Институт по Океанология 

„Фритьоф Нансен” – БАН 

 ул „Първи Май” 40 

9000 Варна, ПК. 152 България 

Вид на дейността или сферата 

на работа 

Океанографски технологии 

 

Заемана длъжност Инженер, системи ( без 

компютърни ) – поддръжка на 

океанографска апаратура и 

системи. 

Основни дейности и отговорности Организира монтажа и изпитването 

на новите апаратури и оборудване; 

Участва и осигурява механична 

безаварийна работа на 

океанографска апаратура 

 

Образование и обучение 

Дата от – до  2013-2017 г. 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Технически университет Варна  

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Екология и опазване на околната 

среда; Екологична оценка и оценка 

на въздействието върху околната 

среда; Морска екология; Екотокси-

кология; Въздействие на морския 

транспорт върху околната среда; 

Екологосъобразни възобновяеми 

енергийни източници; Техника и 

технологии за екологични произ-



водства от морски ресурси; 

Устойчиво развитие на 

производствените системи 

 Наименование на придобитата 

квалификация 

«Техника и технология на опазване 

на морето и околната среда» 

Ниво по националната 

класификация 

Бакалавър 

  

Дата от – до  2017-2019г. 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Технически университет Варна  

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Екологично право; Интегрирано 

управление на водите; Управление 

на качеството на атмосферния 

въздух.  

 Наименование на придобитата 

квалификация 

Инженерна екология 

Ниво по националната 

класификация 

Магистър- инженер 

  

Квалификации и обучения  

 

 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Колеж за работническо обучение 

Наименование на придобитата 

квалификация 

Обучение по здравословни и  

безопасни условия на труд 

  

  

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Център за професионално обучение 

към КНСБ 

Наименование на придобитата 

квалификация 

“Базово обучение по Индустриални 

отношения” 

  

Лични умения и компетенции 

 

Майчин език   Български 

Други езици Английски 

Умения за четене С2 – Свободно ниво на владеене 

Умения за писане С1 – Свободно ниво на владеене 

Умения за разговор С2 – Свободно ниво на владеене 

 

 

 



Други езици Руски 

Умения за четене С2 – Свободно ниво на владеене 

Умения за писане С1 – Свободно ниво на владеене 

Умения за разговор С2 – Свободно ниво на владеене 

 

Умения и сертификат  

Шофьорска книжка  Категория А, В и В+Е, М 

Дата от-до  1994г- до сега  

  

  

 


