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ТРУДОВ СТАЖ 

  
 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ   
 

 

 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

  
 

 

1997–До сега професор и ръководител катедра 
Икономически университет – Варна  

професор от 2014 г., председател на Общото събрание на Университета 2012-2015 г., 
ръководител катедра "Информатика" от 2011 г., доцент 2007-2014 г., главен асистент 
2004-2007 г., старши асистент 2000-2004 г., асистент 1997-2000 г. 

2003–2005 доктор по икономика, научна специалност "Приложение на 
изчислителната техника в икономиката" 

 

Икономически университет – Варна 

1991–1996 магистър, икономист-информатик, спец. "Икономическа информатика"  
Икономически университет – Варна 

1986–1991 средно образование, завършено със златен медал  
I Езикова (английска) гимназия – Варна 

Майчин език български 
  

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 

Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение  

английски C1 C2 C1 C1 C1 

руски B2 C1 B2 B2 B2 

френски A1 A1 A1 A1 A1 
 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  

Организационни / 
управленски умения 

организационни и управленски умения, придобити като ръководител на катедра от 25 
редовни и 25 хонорувани преподаватели, както и като председател на Общото събрание 
на Икономически университет – Варна, състоящо се от 95 члена 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

Професионална дейност Член на Академичния съвет на ИУ-Варна 
Член на Факултетния съвет на факултет "Информатика" към ИУ-Варна 
Член на Постоянната комисия по международно сътрудничество на ИУ-Варна 
Член на Редакционните колегии на сп. "Известия" на ИУ-Варна, Egyptian Computer 
Science Journal, Applied Sciences and Business Economics  
Член на Методичния съвет на Научния институт към ИУ-Варна 

 Член на Методичния съвет на Центъра за изследване и прилагане на нови 
информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към ИУ-Варна 
Член на Методичния съвет на Центъра за обучение на чужд език на ИУ-Варна 
Участник в над 20 работни групи по изготвяне на доклади за акредитация, изготвяне на 
проектни предложения, за нова информационна система на ИУ-Варна, създаване на 
проект I-зона, създаване на център за изследване и прилагане на нови информационни 
и комуникационни технологии, дизайн на нов сайт на ИУ-Варна, за превръщане на сп. 
"Известие" в реферирано издание и мн. др. 
Участник в 10 научни журита за заемане на академична длъжност и за защити на 
дисертации и в над 35 комисии по провеждане на кандидат-асистентски изпити, 
кандидат-докторантски изпити и докторантски минимуми. 
Участник (от 2007 г.) и председател (от 2011 г.) на Държавна изпитна комисия към 
катедра "Информатика" 
Член на организационни комитети и програмни комитети на научни конференции в 
България и чужбина 
Ежегоден председател на жури за провеждане на олимпиада по програмиране в 
Икономически университет – Варна (от 2005 г.) 
Участник в разработката на 10 информационни системи за практиката 

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 

 Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка  

Свидетелство за управление 
на МПС 

B 

Преподавани дисциплини ОКС "бакалавър": 
Информатика 
Informatics (на английски език) 
Въведение в програмирането 
.NET технологии 
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Приложно програмиране 
Визуална среда за програмиране Visual C++ 
ОКС "магистър": 
Проектиране и програмиране на информационни системи 
Обработка на изображения и мултимедия в бизнеса 
Въведение в програмирането 
Управление на софтуерното производство 
Разработване на уеб приложения със C# и Visual Studio .NET  
Разработване на уеб приложения с платформата .NET  
Дипломантски семинар 
Виртуални системи 

Работа със студенти и 
докторанти: 

Научно ръководство на 66 дипломни работи и магистръски тези 
Рецензиране на дипломни работи и магистърски тези 
Ръководство на курсови работи и проекти 
Научно ръководство и консултиране на 7 докторанта 
Рецензиране на дисертации и участие в научни журита, комисии за провеждане на 
кандидат-докторантски изпити и докторантски минимуми 

Друга преподавателска 
работа 

Водени часове като лектор в:  
Варненски свободен университет 
Инфоком 
Иком Интелект 

Публикации Общо 55 публикации, в т.ч.: 
7 монографии и студии, 
15 научни статии, 
16 научни доклада, 
17 учебници и учебни помагала, 
2 други публикации. 

Отличия и награди Грамота от състезание по програмиране, Германия, 1990. 
Участие във финал на национална ученическа олимпиада по информатика, 1990. 
Участие във финал на национална ученическа олимпиада по физика, 1990. 
Стипендия на Фондация за развитие на техническото и научно творчество на младежта 
"Еврика", 1992. 
2-ро място на национална студентска олимпиада по математика, 1992. 
1-во място на олимпиада по програмиране на ИУ-Варна, 1993. 
Участие в международен кръг на състезанията на ACM по програмиране, 1993. 
Стипендия от Фондация "Атанас Буров", 1994, 1995, 1996. 
Академична награда от Националната академична фондация, 1994. 
Първо място в преглед на студентските разработки в ИУ-Варна, 1995. 
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Стипендия на Фондация "Отворено общество", 1995. 
Първо място в преглед на студентските разработки в ИУ-Варна, 1996. 
Поощрителна награда в конкурс за идеи "Най-предприемчив млад бизнесмен" на 
Българо-американския инвестиционен фонд, 1997. 
Победител в специалния кръг на националното състезание "Дирене в мрежата" и 2-ри в 
генералното класиране, 2002. 
Победител в националното състезание "Евродирене" и носител на титлата "Най-бърз 
българин в Интернет", 2002. 
2-ро място във фото-конкурс на сп. Digital World, 2007. 
Награда и участние във фото изложба "Моето място в България", 2009. 
Победител във фото-конкурс на сп. Explorer, 2009. 
Победител във фото-конкурс на сп. Осем, 2010. 
Победител във фото-конкурс "Новото тракийско злато", 2011. 

Проекти Участие в подготовката и реализацията на 5 научни проекта. 

Членства Понастоящем и/или в изминали периоди: 
Научно-технически съюз 
Съюз на математиците в България 
National Geographic Society 
Съюз на учените 
ACM – Bulgaria 


