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Асен Василев Тотин
24.06.1973
София, България
България, 1303 София, ул. “Отец Паисий № 74
089/866-54-63
assen.totin@gmail.com

Образование
Начално образование
1980 – 1988
Училище “Граф Игнатиев”, София
1983
Училище № 282, Москва, Русия
1980 – 1988
Английски език в Alliance Francaise, София
Средно образование
1988 - 1992
Техникум по електроника „Джон Атанасов“ - София
Висше образование
1992 – 1997
Магистър от Машиностроителни факултет на Технически Университет - София
1996 – 1997
Специализация и дипломна работа по микромеханика в Техническия университет в
Илменау, Германия.
Военна служба
1998
Школа за запасни офицери в гр. Шумен. Чин лейтенант от запаса.
Трудов стаж
1999 – 2006
2001 – 2007
2006 – 2007
2008 – 2012

Мениджър бизнес развитие на „България Онлайн“. От началото на 2006 г. –
директор на дружеството.
Хоноруван преподавател по дисциплина “Програмиране и използуване на
изчислителни средства ” – катедра АИТ, УАСГ, София
Технически директор на българския офис на Avangard (САЩ)
Директор „Администрация и финанси“, „Ай Ти Ди Нетуърк“ АД.

Работодатели и ангажименти
„България Онлайн“:
•
Основана през 1996 г., един първите доставчици на Интернет-базирани решения
както в областта на B2B, така и B2C. Основен играч на пазара на едро и дребно до
края на 2006 г.
•
Управляван екип: ~15 души.
•
Ангажименти:
•
управление на продажбите
•
управление на вътрешни проекти и проекти за клиенти
•
организация и планиране на работния процес
•
постигнат ръст за 7 години: управляван трафик над 1,000 пъти и паричен
поток над 5 пъти при общо намаление на цените на едро над 250 пъти.
•
Референтни клиенти: Обединена българска банка, Пощенска Банка, Банка ДСК,
AIMS Human Capital, Хотел “Кемпински-Зографски”, SAP Labs България, Офис 1
Суперстор, Български пощи, в-к „Банкеръ“, посолства на Италия, САЩ и Китай,
„Сити експрес“ и др.
•
За препоръки:
•
Николай Бадински, изпълнителен директор на фондация ПИК (собственик
на дружеството до края на 2007 г.), niki@online.bg, 02/973-30-00.
•
Александър Филипов, финансов директор на дружеството 1999-2007,
a.philipov@gmail.com
Avangard (www.avangardsolutions.com)
•
Група компании, базирани в Калифорния и Невада (Avangard Soluitons, Avangard
Services, Sonic Connect и др.), с основна дейност – индивидуални решения в
областта на управление на телекомуникациите, основно за пазарите в Северна
Америка и Далечния Изток.
•
Управляван екип: ~ 15 души.
•
Ангажименти:
•
цялостно управление на проекти
•
управление на персонала на българския офис.
•
Референтни клиенти: DHL, J.P.Morgan (САЩ); Toyota (Япония); Keungil Corp.
(Корея, www.tona.co.jp).
•
За препоръки: Jelez Radichkov, CTO, jelez@avangardsolutions.com, +1 702 447 8006

„Ай Ти Ди Нетуърк“ (www.itdnet.net)
•
Водещ независим телеком с национално покритие и над 15 години присъствие на
пазара; предприятие-майка в група с над 10 млн. лв. годишен оборот; първият
телеком – публичен емитент на ценни книжа у нас.
•
Управляван персонал: ~20 души.
•
Ангажименти:
•
управление на бизнес-процесите и внедряване на ERP;
•
административно обслужване (деловодство, офис управление, автопарк)
•
правно обслужване на групата (регулаторна рамка и отношения с държавни
органи; търговско право; трудови правоотношения)
•
финансово обслужване на групата (счетоводство; бюджет и планиране;
инвестиции в дъщерни предприятия, придобивания и контрол; отношения с
публични инвеститори; отношения с банки и лизингодатели)
•
човешки ресурси (подбор, обучение, управление на персонал).
•
Референтни дейности: внедряване на Antipodes.Cubes като ERP система;
подготовка на система за атестация на персонал; имплементиране на преносимост
на телефонни номера; придобиване на „България Онлайн“ ЕООД и изкупуване на
„София Онлайн“ ООД; преструктуриране на облигационна емисия; подготовка на
проекти по ОПК.
•
За препоръки:
•
Стоил Тодоров, регионален мениджър Пловдив и бивш изпълнителен
директор, stodorov@itdnet.net, 032/53-95-00 .
•
Мартин Хинков, бивш изпълнителен директор и бивш съдружник в „София
Онлайн“ ООД, martin@sofiaonline.net
•
Димо Николов, бивш изпълнителен директор, dnikolov@bix.bg, 02/439-33-34
Ключови проекти
•

•

•

•
•
•

•

Създаване, развитие и поддръжка на електронни комуникационни системи (уеб
страници, системи за търсене, GSM банкиране, Интернет-банкиране, банкомати):
Обединена българска банка, Пощенска Банка, Банка ДСК, AIMS Human Capital,
Хотел “Кемпински-Зографски” и др.
Мултимедийни проекти: „Антология“ (ФСБ, 3 диска, 1999),„Сигналистика“ („Сигнал“,
1999), „Проучване на ромската общност в България“ (Социологическа агенция
„Витоша рисърч“, 2002), „Годишен отчет 2004“ (Фондация ПИК, 2005)
Електронни управленски системи (мониторинг, клиенти, персонал,
документооборот, IP трафик, гласови услуги) – по поръчка на Софийски
университет „Св. Кл. Охридски“ и за вътрешни нужди: http://sandbox.online.bg ,
http://bilbo.online.bg/~assen/
Програмиране за мобилни устройства: официален разработчик за Android,
https://play.google.com/store/search?q=pub:mr.mistoffelees
Езици за програмиране: C, Perl, PHP, Python, Java.
Публикации: годишен доклад „е-България“ (от 2004 до 2006 г., в колектив); Bulgaria
E-Readiness Assessment (2000, 2001 г., в колектив); „Сравнение на потребителски
лицензионни споразумения за open source продукти“ (2003); „Оценка на
уебстраниците на общините в България“ (2004, в колектив); „Проучване на
състоянието и мащабите на проблема спам в България“ (2005, в колектив) – по
поръчки на Световната банка, Министерство на транспорта и съобщенията,
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и др.; специализирани
технически публикации във в-к „Компютър нет“ и в-к „Бъг БГ“ (2003-2004).
Провеждани обучения: уводни курсове за уебмастъри; безопасност на компютърни
мрежи; UNIX системна администрация; програмиране на Perl; управление на
проекти – по поръчки на Програма за развитие на ООН, SAP Labs България,
Intergenia AG (Германия) и др.

Професионални организации
1996 –
Член на International Webmasters’ Association (www.iwanet.org)
2009 –
Член на Съвета на директорите на Сдружение за електронни комуникации
(www.bgsec.org). 2010-2012 г. - заместник-председател на съвета.
Други специализации
1999 – 2000
Сертификати по UNIX системна администрация; Linux системна администрация
(master level); IT безопасност; английски език (master level); руски език (master level)
2002 – 2004
Сертификати на RIPE за управление на IP ресурси, DNSSEC и Routing registry.
Чужди езици

английски – отлично владеене
руски – отлично владеене

Интереси

киноизкуство, история, техника, литература

