ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име ДИМИТРОВ ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ
Адрес
Телефон

УЛ.”ИНЖ. БЪРКЛИ „ 2 ГР.РУСЕ

7005 БЪЛГАРИЯ

0887 57 13 59

Факс

venci68_75@abv.bg
Националност Българин
E-mail

Дата на раждане 18 февруари 1968г
ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

27.04.2015Г. - 31.05.2018Г.
„Топлофикация ВТ” АД гр,Велико Търново ул.Н.Габровски 71А
Производство и продажба на електро и топлоенергия

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност

04.04.2011 - 27.042015г.
„Топлофикация Русе” ЕАД гр.Русе ул.ТЕЦ Изток
Производство и продажба на електро и топлоенергия

• Основни дейности и отговорности

Ръководи отдел отговарящ за реализирането на инвестиционните проекти
на дружеството и поддръжката на сградния фонд. Изработване на
технически задания за провеждане на процедури по възлагане.
Организиране и провеждане на дейностите по ЗУТ. Осъществяване на
инвеститорски и строителен контрол по време на реализирането на
проектите

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

14.05.2010 - 04.04.2011г.
„Топлофикация Русе” ЕАД гр.Русе ул.ТЕЦ Изток

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

14.05.2010 - 04.04.2011г.
„Топлофикация Русе” ЕАД гр.Русе ул.ТЕЦ Изток
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Автобиография
[ ДИМИТРОВ, Венцислав Иванов ]

Изпълнителен директор
Управление и представляване на дружеството.Разработване и
управление на бюджетни ,инвестиционни и ремонтни програми.
Разработване на ценови модели. Подбор кадри.

Ръководител отдел”Управление на инвестиционни проекти”

Производство и продажба на електро и топлоенергия
Инженер електромеханично оборудване
Ръководи екип осъществяващ ремонта на електрооборудването на ТЕЦ
Изток - Русе. Разработване на ремонта програма на
електросъоръженията. Осъществява подбор на резерви части.
Контролира дейностите по поддръжката на електросъоръженията

• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

Производство и продажба на електро и топлоенергия

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

02.06.2008 - 14.05.2010г.
„Топлофикация Русе” ЕАД гр.Русе ул.ТЕЦ Изток
Производство и продажба на електро и топлоенергия

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

22.08.2001 - 02.06.2008г.
„Топлофикация Русе” ЕАД гр.Русе ул.ТЕЦ Изток
Производство и продажба на електро и топлоенергия

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

25.01.1991 - 22.08.2001г.
„Топлофикация Русе” ЕАД гр.Русе ул.ТЕЦ Изток
Производство и продажба на електро и топлоенергия

Ръководител отдел ”ТЕБ и ППО”
Ръководи отдел с организационни и контролиращи функции по отношение
на техническата безопасност, здравословните условия на труд и
противопожарна дейност. Представлява Дружеството пред
контролиращите органи на ДАМТН, Инспекция по труда , Пожарна и
аварийна безопасност

Инженер електромеханично оборудване
Ръководи екип осъществяващ ремонта на електрооборудването на ТЕЦ
Изток-Русе

Дежурен инженер на смяна
Ръководи дейността на дежурния персонал по експлоатация на ТЕЦ
Изток. Организира изпълнението на графиците за експлоатация на
съоръженията за
производство на електро и топлоенергия. Организира
отстраняването на аварийните ситуации.Представлява Дружеството пред
диспечерските служби по време на дежурството

Оператор ел.табло Собствени нужди
Експлоатация на електрооборудване на ТЕЦ Изток. Изпълнява
манипулации в уредби 0.4, 6, 20 и 110кV. Подготвя съоръженията за
ремонти дейности. Констатира проблеми в електросъоръженията

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната класификация
(ако е приложимо)

Септември 2012г
Американски университет в България, гр. София

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната класификация
(ако е приложимо)

Юли 2011г
TenStep България
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Автобиография
[ ДИМИТРОВ, Венцислав Иванов ]

Познания в сферата на финансиране и подготовка на проекти за участие в
европрограми
Финансиране и управление на европейски проекти

Познания в сферата на реализирането и управлението на проекти
Управление на проекти

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната класификация
(ако е приложимо)

1999г.-2003г.
Русенски университет „Ангел Кънчев
Топлотехника, електрически машини и апарати, електрообзавеждане,
електрически мрежи и системи, силова техника, маркетинг в
електротехниката
Специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане”
Магистър

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната класификация
(ако е приложимо)

1986г – 1990г
Висше народно военно артилерийско училище „Георги Димитров”
гр. Шумен
Приложни военни науки, електротехника

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната класификация
(ако е приложимо)

1983г – 1986г
Техникум по електротехника „Н.Й.Вапцаров” гр. Русе

Специалност Земна артилерия
Офицер

Електротехник, Електроника, ТЕА, икономика на производството
Монтьор на електронна техника
Средно образование

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Умение в ръководство на средно предприятие, подбор на персонал,

умения в сформиране и ръководене на екипи. Поддръжка и ремонт на
електросъоръжения. Поддръжка и ремонт на сгради. Управление на
инвестиционни проекти.
Бързо и адекватно вземане на решения в аварийни ситуации.
Изготвяне и управление на бюджет.
Добра координация с държавната и общинска администрация.
Работа с компютър.
Активно участие в Спортен клуб по водомоторен спорт – с. Ряхово,
организация с нестопанска цел в обществена полза
Български

МАЙЧИН ЕЗИК
ЕЗИЦИ Руски език

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА Категория С+Е
МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Автобиография
[ ДИМИТРОВ, Венцислав Иванов ]

