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АВТОБИОГРАФИЯ 

 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
Име  ТОДОРОВ ТОДОР СТОИЛОВ 

Адрес   
Телефон   

E-mail  tst@tu-sofia.bg 
Националност  Българин 

Дата на раждане   
 

ТРУДОВ СТАЖ 
• Име и адрес на работодателя  Технически университет - София 

•2019 г-2022 г.  Декан на Машинно-технологичен факултет  
2018 г.-2019 г. 

• 2013 г.- 
• 2013 г.- 

 Председател на контролния съвет на Технически университет  - София 
Професор 
Ръководител на лаборатория по Микроелектромеханични системи към Факултета по 
индустриални технологии на ТУ  -София 

•2002 - 2013 г.  Доцент 
• 2000 - 2002 г.  Главен асистент 

 
 
 

• 1995-1999 г.   
• Име и адрес на работодателя  Столична община 

• Заемана длъжност  Кмет на кметство Владая, Район „Витоша”, Столична Община. 
 

   

• Име и адрес на работодателя  Технически университет - София 
• 1992-1995 г.  Главен асистент 
• 1990-1992 г.  Старши асистент 
• 1986-1990 г.  Научен сътрудник, хоноруван асистент 
•1984-1986 г.  Конструктор, хоноруван асистент 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
• 1994-2001 г.   

• Образователната организация  Технически университет - София 
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
 Теория на механизмите и машините, синтез на механизми, Тема на докторска 

дисертация: „Синтез на механизми за манипулационно действие в релативното 
пространство”. 

• Придобитата квалификация  Доктор 
• Ниво по националната 

класификация (ако е приложимо) 
 Технически науки, 5.1. Машинно инженерство, (02.01.04), Теория на механизмите, 

машините и автоматичните линии 
 

• 1993-1995 г.   
• Образователната организация  University of Sunderland, UK 
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• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Специалност: „Системи за вземане на решения”, 
Част от изучаваните през курса дисциплини: „Моделиране на дискретни събития”; 
„Моделиране на динамични системи”; „Моделиране чрез метод на крайните 
елементи”, „Размити множества и невронни мрежи” „Системи за изкуствен интелект”. 

• Придобитата квалификация  Магистър 
 

• 1978-1983 г.   
• Образователната организация  Технически университет - София 
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
 Специалност: ”Механично уредостроене”,  

Изучвани дисциплини: „Елементи на уредите и машините”, „Оптични уреди”, 
„Преобразуватели в точното машиностроене”, „Измерване на физикомеханични 
величини”, „Устройства за автоматичен контрол”, „Механични устройства в 
информатиката”, „Уреди за измерване на линейни и ъглови размери”. 

• Придобитата квалификация  Инженер (Магистър) 
 
 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  Английски, Руски, Френски 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   
2013 Г.-2018  Член на Контролния съвет на Технически университет-София 

2019-  Независим експерт към Национален иновационен фонд, ИАНМСП, МИ 
2007Г.-2013  Зам.- Ръководител на катедра ТММ, МТФ 

2018 Г..-  Член на редакторския борд на списание International Journal of Material Science and 
Research (IJMSR) 
https://madridge.org/journal-of-material-science-and-research/editors 

2015 Г..-  Член на редакторския борд на списание Journal of Robotics and Mechanical Engineering 
Research, Verizona Publisher http://verizonaonlinepublishing.com/RoboticsEditors.aspx 

2019-  Член на редакторския борд на списание IJBST Journal Group https://board.ijbst.org/  
2020-   Член на редакторския борд на списание International Journal of Engineerng Research in 

Current Trends ijerct.com 
2020  Член на редакторския борд на списание Online Journal of Engineering Sciences and 

Technologies eISSN: 2588-6770  http://www.ojest.ir/editorial.aspx 
2013 Г.-  Рецензент на списание IEEE Transactions on Mechatronics 
2013 Г.-  Рецензент на списание Meccanica, Springer 

2009-2011 Г  Председател на синдикат „ДАСО” към ТУ-София 
2007-2011 Г.  Председател на комисията по атестиране към МТФ 
2007-2011 Г. 

2021 Г.- 
 Председател на общото събрание на МТФ 

Член на редакторския борд на списание International Journal of Science and Research 
Development (IJSRD) http://www.scienceijsrd.com/editorial-board 
Рецензент на списания Materials и Sensors, MDPI 

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ  Автор или съавтор в над 130 научни статии, 6 учебници и учебни помагала, 3 патента  
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ 

 Ръководител и член на колективите на над 15 научно изследователски проекта 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  Лица, които могат да дадат професионална препоръка или отзив: 
чл. кор. проф. дтн инж. Венелин Стоянов Живков, кат. ТММ,  ТУ- София 
проф. д-р инж. Георги Димитров Тодоров, кат. ТМММ, ТУ-София 
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