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Междунарадна научна конференция Unitech в ТУ-Габрово
Енергиини международни форуми при НТСЕБ
Международна научна конференция в гр.Кошице,Словакия

Други професионални Предприемачество и мениджмънт –Свидетелство за професионална
компетенции квалификация № 016969,серия С-99, регистрационен номер4566/ 16.11 2000г.
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за периода 2014-2016

1.Илиян Илиев – Въвеждане на интелигентни измервателни системи в България- фактор за подобряване качеството на
електрическата енергия. стр.222-228, сборник Енергиен форум НТСЕБ 18-20 юни 2014г.
2.Илиян Илиев – Икономическа целесъобразност от въвеждането на интелигентни измервателни системи в България като
фактор за подобряване качеството на електрическата енергия. стр.229-235, сборник Енергиен форум НТСЕБ 18-20 юни
2014г.
3.Румен Киров,Илиян Илиев, Николай Найденов – Изследване на елктроенргината ефективност по отрасли при управление
режима на управление електро снабдителната система.стр.26-30,Сборник доклади от Междунарадна научно-техническа
конференция-Електроенергетика 2014, 11-13 септември ТУ-Варна.
4. Румен Киров,Илиян Илиев, Николай Найденов – Изследване,резултати и препоръки за постигане на електромагнитна
съвместимост. стр.31-34,Сборник доклади от Междунарадна научно-техническа конференция-Електроенергетика 2014, 11-13
септември ТУ-Варна.
5. Румен Киров,Валантин Гюров,Илиян Илиев, Николай Найденов-Относно практически възможности за постигане на
електроенергийна ефективност и електромагнитна съвместимост при експлоатация на електрически пещи.стр.106109,Международна научна конференция Унитех 2014,21-22 ноември ТУ-Габрово
6. Румен Киров,Валантин Гюров,Илиян Илиев, Николай Найденов,Свилен Рачев-Характеристики на електропотреблението в
циментовата промишленост.стр.135-138,Международна научна конференция Унитех 2014,21-22 ноември ТУ-Габрово
7.Румен Киров, Илиян Илиев- Изследване и оптимизация компенсацията на реактивните товари при нелинейно
натоварване.стр.59-63,Списание Енергиен форум, брой 15/16,юни 2015г.
8. Rumen Kirov,Valentin Gyurov,Nikolay Naydenov,Ilian Iliev- Techno-Economic Analisys of the Cosequences of Lower Power
Quality.Международна научна конференция по Електроенергетика, гр.Кошице, Словакия
9. Rumen Kirov,Valentin Gyurov,Nikolay Naydenov,Ilian Iliev- Study, Analysis and Recommendations for Improving the
Electromagnetic Compatibility in Branch Structure of the Republic of Bulgaria. Международна научна конференция по
Еектроенергетика, гр.Кошице, Словакия
10.Илиян Илиев - Обзор и критичен анализ на постиженията в областта на възобновяемите източници на енергия. стр.5
сборник част трета Енергиен форум НТСЕБ 22-25 юни 2016г.
11.Илиян Илиев, Николай Найденов, Румен Киров , Александър Кадиев-Изследване влиянието на статичните характеристики
на товара върху някаи от показателите на електрическа енергия. стр.98 сборник част трета Енергиен форум НТСЕБ 22-25 юни
2016г.
12.М.Янузова, Илиян Илиев- Управление на енергийната ефекттивност. стр.5 сборник част втора Енергиен форум НТСЕБ 2225 юни 2016г.
13. М.Янузова, Илиян Илиев- Цели за енергийни спестявания копесаторни механизми. стр.11 сборник част втора Енергиен
форум НТСЕБ 22-25 юни 2016г.
14. Илиян Илиев - Влияние на консуматорите върху качеството на електрическата енергия с генериране на висши хармоници.
стр.55 сборник част втора Енергиен форум НТСЕБ 22-25 юни 2016г.
15. Илиян Илиев - Икономически щети отпниско качество на електрическата енергия. стр.59 сборник част втора Енергиен
форум НТСЕБ 22-25 юни 2016г.
16. М.Янузова, Илиян Илиев- Начини за изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестяванияна търговци на
електрическа енергия. стр.66 сборник част първа Енергиен форум НТСЕБ 22-25 юни 2016г.
17.Димитрина Коева,Илиян Илиев, Свилен Рачев- Влияние на електромагнитните смущения върху работата на
електрообзавеждането стр.101 сборник част първа Енергиен форум НТСЕБ 22-25 юни 2016г.

