ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон

МЕТОДИЕВ, КОНСТАНТИН КИРИЛОВ
Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ 1, БЛ. 422, ВХ. Г, АП. 97, СОФИЯ, 1632, БЪЛГАРИЯ
+359 876 66 44 70

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

konstantinmetodiev@gmail.com
Българин
06.X.1974 Г.

ТРУДОВ СТАЖ

• Вид на дейността
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

Септември 2005 – до момента
Българска академия на науките, Институт за космически изследвания и технологии
ул. „Акад. Георги Бончев”, блок1, София, 1113
Научно – изследователска
Научен сътрудник
Експертен персонал без ръководни функции

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

Януари 2006 – Декември 2008 (по съвместителство)
Армстехно, ж.к. Славия, бл. 36, вх. Б, ет. 1, ап. 1, София
Производство на безпилотни летателни апарати
Конструктор
Експертен персонал без ръководни функции

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

Юни 2004 – Септември 2005
Лазатек, ул. „Овчарска” 22, София, 1225
Рециклиране и производство на металорежещи машини
Конструктор
Експертен персонал без ръководни функции

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

Март 2001 – Юни 2001
ЗММ – София АД, ул. „Илиенско шосе” 8, София, 1220
Производство на металорежещи машини
Конструктор
Експертен персонал без ръководни функции

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

Октомври 2000 – Февруари 2001
Кремиковци трейд ООД
Митническо обслужване на стоки и суровини за Кремиковци АД
Специалист митници
Експертен персонал без ръководни функции

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

Юни 2001 – Септември 2004
Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките
Специални предмети
Дисертация: Математически модел на надлъжното смутено движение на летателен
апарат
Доктор
02.02.08 „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”
Септември 1995 – Юни 2000
Технически университет – София, Факултет по транспорта
Общообразователни и специални предмети
Дипломна работа: Приложение на метода на граничните интегрални уравнения от втори
род за аеродинамичен анализ обтичането на крилен профил
Магистър, Експлоатация и ремонт на въздухоплавателни средства
Машинен инженер
Септември 1989 – Юни 1993
Техникум по механоелектротехника и металургия Н. Й. Вапцаров
Общообразователни и специални предмети
Технология на машиностроенето – студена обработка
Техник

• 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)

Октомври – Декември 2008
Институт по математика и информатика – БАН

• 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)

Февруари, 2009
Институт за космически изследвания – БАН
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Курс „C за научни изчисления“, библиотека C-XSC, разработка на университет Вупертал,
Германия, с изпит

Курс „Използване на нано- и микроспътници за мониторинг на околната среда“

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
• Четене
• Писане
• Разговор
• Четене
• Писане
• Разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И

Английски
отлично
отлично
добро
Руски
отлично
отлично
добро


Отбил наборна военна служба в ШЗО „Хр. Ботев”, 1994 г., о. р. капитан, ВОС 042

КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други
хора в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда
или на доброволни начала (например
в областта на културата и спорта)
у дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И

 Ръководител и участник в научни проекти, финансирани от външни източници от
страната и чужбина и включващи управление на хора.
 Спечелени два проекта, възложени от инженерингови фирми в САЩ, като freelancer

 C/C++, Pascal, Fortran, Matlab, Mathematica, MathCAD, AutoCAD, Autodesk Inventor,
Fluent, Ansys, OpenFOAM
 Микроконтролер Arduino, автопилот ArduPilot, тензиометър, влагомер, АЦП, друга
научна измервателна апаратура
 Универсални металорежещи машини
Няма

КОМПЕТЕНЦИИ
Музикални, писмени, дизайнерски и др

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Няма

Компетенции, които не са споменати
по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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кат. B

Лице за контакт: чл. кор. д.т.н. Петър Гецов, +359 2 988 35 03
https://grabcad.com/konstantin.metodiev-1/projects
https://libstock.mikroe.com/users/view/38924
http://www.space.bas.bg/acsu/cfd.htm
http://www.space.bas.bg/acsu/orbit.htm

