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ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ОПИТ 

 

 

   

2022–до сега Професор по направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“  

в катедра „Информатика“,  Икономически университет, Варна (България) 

 

2012–2022 Доцент по направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“  

в катедра „Информатика“,  Икономически университет, Варна (България) 

 
2008–2012 Главен асистент в катедра „Информатика“,  Икономически университет, 

Варна (България) 

 
2006–2008 Асистент в катедра „Информатика“,  Икономически университет, Варна 

(България) 

 
1999–2006 Хоноруван асистент в катедра „Информатика“,  Икономически университет, 

Варна (България) 

 
1998–2001 Системен администратор, „Навибул холдинг“ АД, Варна (България) 

 
1996–1998 Програмист,  ИДИС АД, Варна (България) 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 

 

 
 

2001–2005 ОНС „Доктор“ – Висша атестационна комисия. Тема на дисертационния 

труд: „Изграждане на система за информационно осигуряване на 

електронния бизнес“ 
1991–1996 Магистър, икономист-информатик, спец. „Икономическа информатика“,  

Икономически университет, Варна (България) 

1995-1996 Квалификация по специалност „Педагогика“, Икономически университет – 

Варна 

 
1988–1991 Средно образование 

СОУ „Христо Ботев“ гр. Нова Загора (България) 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ 

УМЕНИЯ 

 

 

 

Брой публикации 

(общо и по видове) 

 

Общо: 75 публикации (https://publications.ue-varna.bg/list-author/6y4p) в т.ч.: 

• 8 монографии и студии; 

• 20 статии; 

• 35 доклада; 

• 12 учебника и учебни помагала. 

14 от публикациите са индексирани в Scopus/WoS, 37 цитирания в Scopus; 

h-index – 4. 

Scopus ID  – 36497571900;  

Web of Science ResearcherID: – H-6485-2015;  

Research gate – 

https://www.researchgate.net/profile/Snezhana_Sulova?ev=hdr_xprf 

Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?user=-fPWTy4AAAAJ&hl=en 

 

Участие в научно- 

изследователски 

проекти 

 

Участие в 15 научно-изследователски проекта, ръководител на 5 от тях, 

включително и един международен. 

• Участие като изследовател в проект BG05M2OP001-1.002-0002-С02 

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“ 2018-

2023 г. 

• Участие в научно-изследователски проект НПИ-36/2019 „Съвременни 

подходи за интегриране на мобилните технологии във висшето 

образование“, 2019-2021г.  

• Участие в проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – 

Фаза 2”, в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“. 

• Ръководител на проект за подпомагане разработването на емпирична 

част на докторската дисертация на Радостина Петрова № НПД251 от 

2019 г. 

• Ръководител на проект НПИ-28/2018 Уеб базиран регистър „Научна 

дейност“, 2018-2019 г. 

• Участие в научно-изследователски проект НПИ-13/2017 „Социалните 

медии в бизнеса и образованието”, 2017-2018 г. 

• Участие в проект BG05M2ОP001-2.002-0001 „Студентски 

практики – Фаза 1“, финансиран по оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, 2016-2018. 

• Ръководител на международен проект „Дигитализация и опазване на 

документалната история на ИУ – Варна като част от културно-

историческото наследство на академичната общност в България” Договор 

№ 24-10-М2-6 /24.04.2015 г., по програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“, партньор: Регионална библиотека – Опланд, 

Норвегия, 2015-2016 г. 

https://publications.ue-varna.bg/list-author/6y4p
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36497571900
http://www.researcherid.com/rid/H-6485-2015
https://www.researchgate.net/profile/Snezhana_Sulova?ev=hdr_xprf
https://scholar.google.com/citations?user=-fPWTy4AAAAJ&hl=en
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• Ръководител на проект за подпомагане разработването на емпирична 

част на докторската дисертация на Радка Начева № НПД184 от 2016 г. 

• Участие в проект НП-156/2015 „Методика за интелигентен анализ на 

данни за студентите и създаване на база от знания“, 2015-2016 г. 

• Участие в проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски 

практики“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-

2013, 2014-2015 г. 

• Участие в проект BG051PO001-4.3.04-0036 „Дистанционното обучение 

– съвременен подход в системата на академичното образование за 

подобряване на качеството на човешките ресурси“, 2013-2014 г. 

• Участие в проект BG051PO001-3.1.09-0018, „Изграждане на устойчива 

система за повишаване компетенциите и кариерно израстване на 

академичния състав на ИУ-Варна“, финансиран по ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2007-2013. 2013-2014 г. 

• Ръководител на проект НП – 84/2013г. за Студентска научно-

практическа конференция в ИУ- Варна, 2013 г. 

• Участие в проект по договор Д002-116/2008 към фонд „Научни 

изследвания" към МОН на тема „Методика за изграждане на 

разпределена бизнес интелигентна система за малки и средни 

предприятия“, 2008 г. 

Специализации в 

чужбина 
Uniwersytet Szczecinski, Полша 

Kyiv National University of Trade and Economics (KNUTE), Украйна 

 

Организационни / 

управленски умения 
Опит в организацията на студентски и ученически олимпиади, състезания, 

сесии за студентски научни разработки, конференции и семинари 

 

Ръководни позиции  

и участия в работни 

групи 

Заместник-ръководител катедра „Информатика“ 

Член на общото събрание на ИУ – Варна 

Член на атестационната комисия към факултет „Информатика“ в  ИУ – 

Варна 

Член на Факултетния съвет на факултет „Информатика“ към  ИУ – Варна 

Член на Държавна изпитна комисия към катедра „Информатика“ 

Член на библиотечния съвет към  ИУ – Варна 

Участник в научни журита за защити на дисертации 

Председател и член на комисии по провеждане на докторантски изпити 

Участие в работни групи за подготовка на проектни предложения 

Ръководител на 5-ма докторанти, от които двама успешно защитили 

докторски дисертации по докторска програма „Информатика“ 

Участие като експерт в експертни групи към Постоянната комисия по 

Природни науки, математика и информатика към НАОА. 
  

Преподавани 

дисциплини  

в ИУ-варна 

За ОКС „Бакалавър“: 

„Информатика“ 

„Интернет технологии“ 

„Офис приложения“ 

„Логическо и функционално програмиране“ 
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„Уеб технологии“ 

„Мултимедия“ 

„Е-бизнес“ (английски език) 

„Информатика“ (руски език) 

 

За ОКС „Магистър“: 

„Електронен бизнес 1 част“ 

„Интернет продажби“ 

„Управленски информационни системи“ 

„Бизнес интелигентност на фирмата“ 

„Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации“ 

„Извличане на знания от данни“ 

„Оптимизация за търсещи машини“ 

„Технологии в дигиталния маркетинг“ 

„Програмиране с JavaScript” 

 
Работа със студенти Подпомагане на работата на студентите по проектни задания. 

Научно ръководство и рецензиране на курсови и дипломни работи. 

Организиране на олимпиада по информатика за неспециалисти. 

Участие в организирането и провеждането на ежегодните прегледи на 

студентската научна дейност 

 
Членства Член на управителния съвет на TO на Научно-техническите съюзи – Варна 

Член на Съюза на учените 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ  

Майчин език български 

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 

 Слушане Четене Участие в 

разговор 
Самостоятел

но устно 

изложение 

 

Английски език В2 В2 В2 В2 В2 
Руски език С1 С1 С1 С1 С1 

 Ниво: A 1, 2 Основно ниво на владеене; B 1, 2 Самостоятелно ниво на владеене; C 1, 2 Свободно ниво 

на владеене 

Обща европейска езикова рамка 

 

Дигитална 

компетенция 
САМООЦЕНЯВАНЕ 

 Обработка на 

информацията 
Комуникация 

Създаване на 

съдържание 
Сигурност 

Решаване на 

проблеми 

 Свободно ниво на 

владеене 

Свободно ниво на 

владеене 

Свободно ниво на 

владеене 

Свободно ниво на 

владеене 

Свободно ниво на 

владеене 

Свидетелство за 

управление на МПС 

 

В 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr

