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ДЕКЛАРАЦИЯ
от

СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Във връзка с т. 8 от дневния ред на Общото събрание на БИС, Управителният
съвет на ССКБ номинира като свой представител за член на УС на БИС за периода
2021 ÷ 2026 г. – инж. Ивелин Буров и за член на Контролния съвет на БИС за периода
2021 ÷ 2026 г. – Марио Миладинов.
Номинираните представители за член на УС на БИС и за член на Контролния
съвет на БИС, отговарят на условията на чл. 15, ал. 4 от ЗНС и са от
упълномощените представители на членовете на БИС.
Съгласно разпоредбите на Устава на БИС, прилагаме към предложението
професионални автобиографии на инж. Ивелин Буров и на Марио Миладинов.
Приложение: Професионални автобиографии

проф. д.т.н. Георги Тасев
Председател на ССКБ

ЕВРОПЕЙСКИ

ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име

ИВЕЛИН НИКОЛОВ БУРОВ

Адрес
Телефон
E-mail
Дата на раждане

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ
От май 2006 г.
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
Октомври 2002 – май 2006 г.
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

Октомври 2001 – октомври
2002 г.
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

Декември 1999 – октомври
2001 г.
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

Български институт за стандартизация (БИС)
Стандартизация
Председател на Управителния съвет
Представлява БИС; организира изпълнението на решенията на общото събрание
и на управителния съвет; свиква и ръководи заседанията на управителния съвет и
предлага дневния им ред; сключва договора за управление с изпълнителния
директор; ръководи заседанията на общото събрание
Български институт по стандартизация (БИС)
Стандартизация
Председател на БИС
Представлява България в ISO, IEC, CEN, CENELEC; организира и управлява
дейността по стандартизация в съответствие със Закона за националната
стандартизация; подготвя БИС за пълноправно членство в CEN, CENELEC;
организира първото (учредително) общо събрание на БИС като публично правна
организация.

Държавна агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ)
Стандартизация, сертификация, метрология, технически надзор, надзор на пазара
Председател на ДАСМ
Представлява България в ISO, IEC, CEN, CENELEC, BIPM, OIML, EUROMET,
WELMEC; организира и управлява дейността на ДАСМ в съответствие със
Закона за националната стандартизация, Закона за измерванията и Закона за
техническите изисквания към продуктите; управлява процеса за разработване,
приемане и прилагане на наредбите, които въвеждат директивите от Нов подход;
планира, организира и управлява дейностите от инфраструктурата по качеството.
Държавна агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ)
Стандартизация, сертификация, метрология, технически надзор, надзор на пазара
Заместник - председател на ДАСМ
Координира и управлява дейността по стандартизация в съответствие със Закона
за националната стандартизация; управление на дейностите по въвеждане на
директивите от Нов подход; председател на подгрупа „Стандартизация” и

Юли 1997 – декември 1999 г.
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

Февруари 1990 – юли 1997 г.
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
Септември 1982 – февруари
1990 г.
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
Май 1980 – септември 1982 г.
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

подгрупа „Нов подход” към Работна група 1 „Свободно движение на стоки”;
участва в преговорите с Европейската комисия по главата „Свободно движение
на стоки”.
Комитет по стандартизация и метрология (КСМ)
Стандартизация, сертификация, метрология, технически надзор, надзор на пазара
Заместник - председател на КСМ
Осъществява реформата в областта на стандартизацията и метрологията;
разработване на Закон за националната стандартизация; управление на
дейностите по въвеждане на директивите от Нов подход; разработване на Закон
за техническите изисквания към продуктите; създаване на орган за надзор на
пазара; председател на подгрупа „Стандартизация” и подгрупа „Нов подход” към
Работна група 1 „Свободно движение на стоки”; участва в срещите по
мониторинга на Европейската комисия по главата „Свободно движение на
стоки”.
Интрансмаш инженеринг АД София, Лаборатория „Подемно транспортни
машини и съоръжения”
Изпитване, сервиз
Главен специалист - изпитвател
Изпитване на подемно транспортни машини и съоръжения за вътрешно заводски
транспорт, част електротехническа. Ремонт, настройка и калибриране на средства
за измерване на германската фирма Gossen – Metrawatt.

Българо – унгарско дружество „Интрансмаш”
Проектиране, конструиране
Конструктор, научен сътрудник
Проектиране и конструиране на системи за управление за подемно транспортни
машини и съоръжения за вътрешно заводски транспорт
ОП Булгарплод Шумен
Поддръжка на съоръжения
Специалист - енергетик
Поддържане на електротехническите и паротехническите съоръжения

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

Октомври 1997 г.
• Име на обучаващата
организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Ноември 1997 г.
• Име на обучаващата
организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения

1975 – 1980 г.
• Име на образователната
организация

Датския институт за публична администрация
Европейска интеграция

Европейската комисия
Европейска интеграция, въвеждане и прилагане на европейските директиви в
националните законодателства

Висш машинно електротехнически институт Варна
Специалност „Автоматизация на производството”
Електро инженер

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

От 1998 г.

Член и заместник председател на Съюза на специалистите по качеството в
България (ССКБ)

2000 - 2018 г.

Член на Управителния съвет на Българската асоциация по електротехника
и електроника

2012 – 2013 г.

Член на съвета на ISO

2007 – 2013 г.

Член на Административния съвет на CEN

2010 – 2013 г.
2021 – 2022 г.

Член на Административния съвет на CENELEC

ПУБЛИКАЦИИ

Нако Стефанов, Христо Радев, Ивелин Буров, Виолета Станчева, Румен
Воденичаров, Управление на качеството, 2004
Бранимир Сандалски, Минчо Сандалски, Милка Вичева, Ивелин Буров,
Росица Митева, Свободно движение и техническа конкурентоспособност на
продуктите в Европейския съюз, 2011

