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Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ХАДЖИКОЛЕВ АНТОНИО АНТОНИЕВ 

Служебен адрес  град Варна, бул. „Княз Борис I” №77 

Телефон  0882 165 674 

E-mail  antonio.hadzhikolev@ue-varna.bg 

Националност  България 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  10.2016 – до момента 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет – Варна, бул. Княз Борис I 77, Варна, България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Хонорован асистент към катедра „Информатика“ 

• Основни дейности и отговорности  - водене на семинарни занятия пред студенти от ОКС „бакалавър“ по дисциплините 
„Информатика“, „Интернет технологии“, „Приложно програмиране“ и „Стратегии за 
електронен бизнес“ 

- водене на семинарни занятия пред студенти от ОКС „професионален бакалавър“ по 
дисциплината „Бизнес информационни технологии“ 

- водене на семинарни занятия пред студенти от ОКС „магистър“ по дисциплината 
„Облачни технологии“ 

 

 • Дати (от-до)  10.2016 – до момента 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет – Варна, бул. Княз Борис I 77, Варна, България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Мрежови администратор към Център за електронно и дистанционно обучение 

• Основни дейности и отговорности  - администриране на платформа за дистанционно обучение Moodle 

- внедряване и администриране на платформа за електронно обучение eLearn 

- поддържане на кореспонденция с преподаватели и студенти при наличие на проблеми 
при работата им с горепосочените платформи 

- водене на обучителни курсове за работа с платформите пред преподаватели, студенти и 
служители 

  
  

• Дати (от-до)  10.2015 – 07.2016 г. 

• Име и адрес на работодателя  Колеж по туризъм при Икономически университет – Варна, ул. Стефан Караджа 32, Варна, 
България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Системен администратор  

• Основни дейности и отговорности  - поддръжка на компютърни системи 
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- поддръжка на мрежова свързаност 

 

• Дати (от-до)  10.2013 – 12.2015 г. 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет – Варна, бул. Княз Борис I 77, Варна, България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Организатор дейности 

• Основни дейности и отговорности  - поддръжка на компютърни системи 

- поддръжка на мрежова свързаност 

- разпределяне на компютърна и периферна техника  

 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  09.2019 – 09.2022 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 
Икономически университет – Варна 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Подготовка на докторска дисертация в областта на Internet of Things (IoT) и умните 
градове. Темата на дисертационния труд предстои да бъде утвърдена. 

Научен консултант: доц. д-р Силвия Парушева 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Докторант (редовно обучение) по докторска програма „Информатика“  
(ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки“) 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 
ОНС „доктор“ 

   

• Дати (от-до)  2017 – 2019 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 
Икономически университет – Варна 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Изучавани дисциплини: Въведение в програмирането, Електронен бизнес – I и II част, 
Интелигентни агенти и мултиагентни системи, Корпоративни мрежи, Управление на 
софтуерното производство, Разработване на мобилни приложения, Складове от данни и 
big data и др. 

Защитена магистърска теза на тема „Възможности за приложение на концепцията „умен 
град“ в град Варна“ с научен ръководител доц. д-р Силвия Парушева 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по специалност „Информатика“, професионална квалификация „Информатика и 
компютърни науки“ 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 
ОКС „магистър“ 

   

• Дати (от-до)  2012 – 2016 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 
Икономически университет – Варна 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Изучавани дисциплини: Въведение в програмирането, Електронен бизнес – I и II част, 
Интелигентни агенти и мултиагентни системи, Корпоративни мрежи, Управление на 
софтуерното производство, Разработване на мобилни приложения, Складове от данни и 
big data и др. 

Защитена дипломна работа на тема „Мобилно приложение за обезпечаване 
информационните потребности на студентите на Икономически университет – Варна“ 
проф. д-р Владимир Сълов 

Дипломирал се като първенец на випуска 

• Наименование на придобитата  Бакалавър по специалност „Бизнес информационни системи“, професионална 
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квалификация квалификация „Икономист“ 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 
ОКС „бакалавър“ 

 

• Дати (от-до)  2003 – 2011 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 
НГХНИ „Константин Преславски“ – град Варна 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Профил с усилено изучаване на чужд език (италиански) с основни профилиращи 
предмети: български език и литература, история и цивилизация, латински език, 
старобългарски език, старогръцки език, световни религии, етика и право, митология, 
реторика, езикова култура и др. 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 
Средно образование 

 

• Дати (от-до)  1999 – 2003 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 
ОУ „П.Р.Славейков“ – град Варна 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 
Основно образование 

 

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 
 

  АНГЛИЙСКИ 

• Четене  ОТЛИЧНО 

• Писане  ОТЛИЧНО 

• Разговор  ОТЛИЧНО 

 

  ИТАЛИАНСКИ 

• Четене  ОТЛИЧНО 

• Писане  ДОБРО 

• Разговор  ДОБРО 

 

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. 

 Отлични организационни и управленски умения, придобити в резултат на управление на 
различни извънаудиторни проекти, участия в работни групи, участия в различни проекти 
(в т.ч. такива финансирани по линия на европейски програми), както и заемане на 
ръководни длъжности в студентската организация при Икономически университет – 
Варна. Като част от Студентски съвет съм участвал в организирането на различни по своя 
характер събития като научни конференции, срещи с лектори, концерти, благотворителни 
инициативи и др. 

   

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 - Отлични умения за работа с LMS Moodle (вкл. нейното администриране) 

- Отлични умения за работа с офис пакети Microsoft Office и Apple iWork 

- Отлични познания за работа и администриране на Windows и Unix базирани 
операционни системи 
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- Отлични умения за работа със среда за разработка MS Visual Studio 

- Отлично владеене на CMS платформи за създаване на уебсайтове Wordpress, Google 
Sites, Wix, Weebly 

- Много добро познаване на езици за програмиране C#, C++, Java 

- Много добри умения за работа със СУБД MS SQL Server Management Studio и MS Access 

- Много добро познаване на различни уеб технологии, в т.ч. HTML, CSS, Bootstrap, 
JavaScript, jQuery и др. 

- Много добро познаване на различни облачни услуги, в т.ч. Amazon Web Services, 
Microsoft Azure, Google Cloud и др. 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 Познаване на нормативната уредба и критериалната система на НАОА за оценяване и 
акредитация в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в 
европейското пространство за висше образование (ESG) в резултат на участие в работни 
групи по подготовка на: 

- доклади-самооценка за акредитация на специалности в дистанционна форма на 
обучение в Икономически университет – Варна; 

- доклад-самооценка за институционална акредитация на Икономически университет – 
Варна; 

- доклад-самооценка за програмна акредитация на ПН 3.8 „Икономика“; 

- доклад-самооценка за програмна акредитация на ПН 3.9 „Туризъм“; 

доклад-самооценка за програмна акредитация на ПН 4.6 „Информатика и компютърни 
науки“.  

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 
AM, B 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   

 

ЧЛЕНСТВА  - Член на Общото събрание на Факултет "Информатика" към Икономически университет - 

Варна (октомври 2013 – октомври 2018 г.) 

- Член на Общото събрание на Икономически университет - Варна (септември 2014 – 
октомври 2018 г.) 

- Член на Контролния съвет на Икономически университет - Варна (септември 2014 г. - 
май 2015 г.) 

- Член на Студентски съвет към Икономически университет - Варна (октомври 2014 – 
октомври 2018 г.) 

- Член на Факултетния съвет на Факултет "Информатика" към Икономически университет -  

Варна (ноември 2014 – октомври 2018 г.) 

- Член на Академичен съвет на Икономически университет - Варна (май 2015 – октомври 
2018 г.) 

- Член на Етична комисия на Икономически университет – Варна (септември 2017 – 
януари 2019 г.) 

- Председател на Студентски съвет към Икономически университет - Варна (мандат 2016 -  

2018 г.) 

- Член на Постоянна комисия по учебно-научна дейност към Националното 
представителство на студентските съвети в Република България (февруари 2017 – 
октомври 2018 г.) 

- Член на Постоянна комисия по проектна дейност към Националното представителство 
на студентските съвети в Република България (февруари 2017 – февруари 2018 г.) 

- Член на Постоянна комисия по социално-битови въпроси към Националното 
представителство на студентските съвети в Република България (февруари 2018 – 
октомври 2018 г.) 
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- Членства в КСБВУ при ИУ – Варна, Комисията по учебна дейност при ИУ – Варна, 
Методичен съвет към ЦМО при ИУ – Варна 

- Член на Съвет за електронно и дистанционно обучение при Икономически университет -
Варна (от октомври 2016 г. – до момента) 

- Технически секретар на Постоянна комисия по акредитация при ИУ – Варна  
(от юли 2019 г. – до момента) 

- Член на Оперативна комисия по координация и контрол при ИУ – Варна 
(от юли 2019 г. – до момента) и др.  

 

ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ  - Класиране на първо място в Студентска научна конференция (част от Прегледа на  

студентската научна дейност), секция "Обща икономическа теория" с доклад на тема 

"Младежката безработица в България и Австрия – сравнителен анализ" - май 2015 г. 

- Първо място в Конкурс за студентско есе "Нека съборим стената между образованието и 

бизнеса!", организиран от Jobio.me, JCI и AIESEC, юни 2014 г.; 

- Първо място на "Бизнесът в действие" – 2015 г., организиран от AIESEC, с решаване на 
казус на Alliance Francaise - Варна на тема "Изготвяне на интерактивна маркетингова 
стратегия за популяризиране на дейностите на Алианс франсез Варна", 24-26 април, гр. 
Варна 

- Първо място в Национален конкурс "Носители на просвета", организиран от НПСС, 
категория "Twitter съобщение", юни 2016 г.; 

- Второ място в Националната програма "Моята банка на бъдещето", организирана от 
UniCredit Bulbank, с проект на тема "Иновативно взаимодействие с банката чрез 
дигиталните канали", юни 2016 г. 

- Второ място в състезанието "Библиотеката на 21. век – традиции и модерност", 
организирано от Университетската библиотека на Икономически университет – Варна, 
Европейският документационен център към библиотеката и катедра "Правни науки" с 
награда посещение на Европейския парламент по случай Деня на българската просвета и 
култура и на славянската писменост, май 2016 г. 

- Второ място в Студентска научна сесия на Технически университет – Варна, секция 
„Индустриален мениджмънт“, април 2017 г. 

 

Комплексни награди: 

- Отличен с приза "Студент на годината" на Икономически университет - Варна за  

академичната 2013/2014 - май 2014; 

- Отличен с Годишна поименна награда на Община Варна за високи постижения, област  

"Хуманитарни науки" - декември 2014 г.; 

- Отличен с приза "Студент на годината" на Икономически университет - Варна за  

академичната 2014/2015 - май 2015; 

- Стипендиант на Фондация "Еврика" и "Хуауей Технолоджис България" ЕООД за учебната  

2015/2016 г. (определен през ноември 2015 г.) с награда работно посещение в Китай (като 

резултат е получен сертификат за успешно завършване на програмата Telecom Seeds for 
the Future) – посещението е осъществено през април 2016 г.; 

- Лауреат на Фонда за подпомагане на талантливи студенти към Центъра за изследване и 

прилагане на нови информационни и комуникационни технологии – декември 2015 г.;  

- Отличен с Годишна поименна награда на Община Варна за високи постижения, област 

"Хуманитарни науки" - декември 2015 г.; 

- Отличен с приза "Студент на годината" на Икономически университет - Варна за 

академичната 2015/2016 - май 2016; 

- Носител на именна стипендия от Фондация "Еврика" в областта на компютърните науки 
на името на Джон Атанасов за учебната 2016/2017 г. - ноември 2016 г. 

- Отличен с Годишна поименна награда на Община Варна за високи постижения, област 
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"Социални, стопански и правни науки" - декември 2016 г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ  Статии: 

- Хаджиколев, А. Връзката образование – бизнес – ключово условие за преодоляване на 
младежката безработица. Международен научен журнал „Перспективи“, бр. 2 (6)/2015, с. 
23 – 32 

- Хаджиколев, А. Еволюция на ransomware атаките. Международен научен журнал 
„Перспективи“, бр. 1 (7)/2016, с. 126 – 135 

- Vasilev, J., Hadzhikolev, A. The DIMBI project – adapting new methods of teaching within 
intensive study programs. Scientific Bulletin – Economic Sciences, Special Issue ETAEc 2016, 
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