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АВТОБИОГРАФИЯ 
 

 
 

Име  МАРИН БЕРОВ МАРИНОВ 
Адрес   

Телефон         
E-mail  mbm@tu-sofia.bg 

Националност  българин 

Дата на раждане    
 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  2020 – до сега 

• Име и адрес на работодателя  Технически университет – София, Факултет Електронна техника и технологии, Катедра 
Електронна техника, бул. Климент Охридски 8, 1756 София 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 образование, наука 

• Заемана длъжност  Професор 
• Основни дейности и 

отговорности 
 Провеждане на лекции, ръководство на докторанти 

 
 

• Дати (от-до)  2001 – 2020 

• Име и адрес на работодателя  Технически университет – София, Факултет Електронна техника и технологии, Катедра 
Електронна техника, бул. Климент Охридски 8, 1756 София 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 образование, наука 

• Заемана длъжност  Доцент 
• Основни дейности и 

отговорности 
 Провеждане на лекции, ръководство на докторанти 

 
• Дати (от-до)  2012 – до сега 

• Име и адрес на работодателя  Технически университет – София, Факултет Електронна техника и технологии, Катедра 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
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Електронна техника, бул. Климент Охридски 8, 1756 София 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 международно сътрудничество 

• Заемана длъжност  Директор на Център за международни срещи на ТУ-София 
• Основни дейности и 

отговорности 
 Ръководство на дейността на центъра 

 
• Дати (от-до)  1991 – 2000 

• Име и адрес на работодателя  Технически университет – София, Факултет Електронна техника и технологии, Катедра 
Електронна техника, бул. Климент Охридски 8, 1756 София 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 образование, наука 

• Заемана длъжност  Старши / Главен асистент 
• Основни дейности и 

отговорности 
 Провеждане на лекции, упражнения 

я 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 
• Дати (от-до)  1985 –1989 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Технически университет   Илменау,  гр. Илменау, Германия 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Компютърни науки, техническа информатика 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор  инженер  (Dr.-Ing.) 

 

• Дати (от-до)  2000 –2001 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 REFA – Асоциация за изследване на работни системи и процеси, организация в 

производството и корпоративното развитие, Дортмунд, Германия.  
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
 Организация на работни процеси и системи, установяване на данни за бизнес процеси 

и производствени предприятия  
• Наименование на придобитата 

квалификация 
 Сертифициран REFA  лектор (www.refa.de, refa.bia-bg.com) 

 

• Дати (от-до)  1986 –1989 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Технически университет   Илменау,  гр. Илменау, Германия 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Специалност "Икономика на предприятията". 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър икономист (Dipl.-Ing.-Ök.) 

 

• Дати (от-до)  1980 –1984 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Технически университет   Илменау,  гр. Илменау, Германия 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Специалност "Техническа кибернетика техника за автоматизация", специализация 
“Микропроцесорна техника” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър инженер (Dipl.-Ing.) 
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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 

 

  НЕМСКИ 
• Умения за четене  отлично 
• Умения за писане  отлично 

• Умения за разговор  отлично 
 

  АНГЛИЙСКИ 
• Умения за четене  много добро 
• Умения за писане  много добро 

• Умения за разговор  много добро 
 

  РУСКИ 
• Умения за четене  добро 
• Умения за писане  добро 

• Умения за разговор  добро 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление на хора, 
проекти и бюджети в 

професионалната среда, на 
доброволни начала (например  в 

областта на културата и спорта) у 
дома и др. 

 Много добри комуникационни умения, придобити по време на работата като 
преподавател, ръководител и контрольор на проекти, директор на Център за 
международни срещи на ТУ София. 
Председател на Контролния съвет на ТУ София. 
Член на Управителния съвет на Съюза по Eлектроника, Електротехника и 
Съобщения (СЕЕС) към ФНТС 
Член на програмния комитет на Международна конференция: “Електроника“ 

 
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 

специфично оборудване, машини и 
др. 

 Отлично владеене на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 
Много добро ниво на владеене на среда за графично програмиране LabVIEW, среди 
за машинно обучение. 

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 
 Категория B. 

 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  Автор на над 180 научни публикации в областта на измервателната, сензорната и 

компютърната техника (60  в Scopus), h-index 8. 
 

 
 


