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               Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване): 

- доктор, Технически университет–София, Системи с изкуствен интелект, 1991 - 1994г. 

- магистър-инженер, Технически университет–София, Изчислителна техника, 1985 - 1990г.  

Научни степени/академични звания (организация, степен/звание, година на придобиване): 

Технически университет – София, Професор, 2018 г. 

Технически университет – София, Доцент, 2011 г. 

Технически университет – София, Главен Асистент, 2003 г. 

Технически университет – София, Асистент, 1994 г. 

Заемани длъжности  (организация, длъжност, година на заемане-година на напускане): 

Технически университет – София, ръководител катедра „Информационни технологии в индустрията” 2015г. - СЕГА 

Министерство на образованието и науката, директор на дирекция „Наука”, 2014-2015г. 

Технически университет – София, Заместник-декан на ФКСУ 2011-2014 

Технически университет – София, Началник отдел „Социално обслужване”, 2012 – 2014  

Държавна агенция по информационни технологии и съобщения , Съветник на Председателя на ДАИТС, 2006 – 2009г. 

Министерски съвет, секретар на Координационен съвет за информационно общество, 2006 – 2009г. 

Министерски съвет, директор на Координационен Център по ИКТ и управление, 2005-2009г. 

Министерски съвет, съветник на Министъра на държавната администрация, 2003-2005г.  

Области на професионален интерес (ключови думи): 

Изкуствен интелект, електронно управление, информационни системи, електронна търговия, изследване на операциите, 

невронни мрежи, машинно обучение, оперативна съвместимост на системи, мрежова и информационна сигурност 

Членство в професионални и обществени организации:  
• Съюз по автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов” при Федерация на научно техническите съюзи. 

• Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) при Федерация на научно техническите съюзи. 

• член на Консултативен съвет по ел. съобщения, пощ. услуги, инф. общество и е-управление към МТИТС 

• Председател на Управителния съвет на сдружение „Българска Изследователска и Образователна Мрежа” 

• член на Управителния съвет на сдружение „Национален Център по Суперкомпютърни Приложения” 

• Председател на сдружение „БулИнфоСек” (Българска Информационна Сигурност) 

• Зам. председател на Управителния съвет на сдружение „Адаптация към Електронно Управление”  

• Председател на сдружение „Асоциация Младежко Иновационно и Информационно Общество АБ”  

• Ръководител на Академична Общност по Компютърни Системи и Информационни Технологии /АОКСИТ/ 

Научни награди: 

1. Диплома от „Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ)” за 

удостояване с кристалния ПОЧЕТЕН ЗНАК на Академичната общност за заслуги за стимулиране на младежкото 

техническо и научно творчество 

2. Грамота от АОКСИТ за награждаване с КРИСТАЛНИЯ ПРИЗ на международната научна конференция 

КомпСисТех’09 за доклада “Национална програма за ускорено развитие на информационното общество в 

България”  

3. Награда за значителен принос в организацията на международна научна конференция – Computer Science’08. 

4. Награда за финансово подпомагане на международна научна конференция - Computer Science’08. 

5. Грамота от АОКСИТ за награждаване с кристалния ПОЧЕТЕН ЗНАК на Академичната общност за активната 

му дейност като Секретар на Координационния съвет на информационното общество към МС и като председател 

на Младежкото иновационно и информационно общество АБ 

6. Грамота от АОКСИТ за награждаване с КРИСТАЛНИЯ ПРИЗ на международната научна конференция 

КомпСисТех’08 за доклада “Закон за Електронно Правителство” 

Чужди езици и специализации: 

Английски, немски, руски; специализации в Великобритания, Германия, Франция, Естония, САЩ, Южна Корея, Тайван  

Научни публикации и докторанти:  

8 учебника, 3 ръководства, 2 монография и над 50 статии в страната и чужбина; 3 защитили докторанта 

 


