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1 юли 2010 – досега
главен асистент
Изследване и моделиране на гарантоспособни, сигурни и ризилиентни компютърни системи
и мрежи
Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН
Теоретични и приложни аспекти на изследване и изграждане на гарантоспособни, сигурни и
ризилиентни компютърни системи и мрежи
1994 – 1 юли 2010
научен сътрудник II степен (главен асистент)
Изследване и моделиране на гарантоспособни компютърни и комуникационни системи
Институт по компютърни и комуникационни системи – БАН
Теоретични и приложни аспекти на изследване и изграждане на гарантоспособни
компютърни и комуникационни системи
1991-1994
научен сътрудник II степен (главен асистент)
Изследване и моделиране на отказоустойчиви компютърни и комуникационни системи
Институт по компютърни системи – БАН (ИКС-БАН)
Отказоустойчиви компютърни и комуникационни системи
1989 - 1991
научен сътрудник (асистент)
Проектиране и изграждане на програмно-апаратно осигуряване на разпределени и
мултимикропроцесорни системи за управление
Институт по техническа кибернетика и роботика(ИТКР) – БАН
Разпределени и мултимикропроцесорни системи за управление
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1984 - 1989
специалист-проектант
Проектиране и изграждане на модули за разпределени и мултимикропроцесорни системи за
управление
ИТКР – БАН
Разпределени и мултимикропроцесорни системи за управление
1981 - 1984
специалист-конструктор
Проектиране и разработка на радиоелектронна апаратура
Институт по радиоелектроника – РЕСПРОМ
Битова радиоелектроника
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1976 – 1980
магистър-инженер по радиоелектроника
Специалност: Радиотехника
Висш машинно-електротехнически институт (Технически университет ), София
Магистър
1970 – 1974
среден техник
Специалност: Изчислителна техника
Техникум по електроника, София
среден техник

Лични умения и компетенции
Майчин език Български
Чужд (и) език (езици) Английски, руски
Самооценяване
Разбиране
Европейско ниво (*)

Английски език
Руски език

Слушане

Чет ене

Разговор
Участ ие в разговор

Писане

Самост оят елно
уст но изложение

В1 самост оят елно B2 самост оят елно B1 самост оят елно B2 самост оят елно B1 самост оят елно
B2 самост оят елно B2 самост оят елно B1 самост оят елно B2 самост оят елно B1 самост оят елно
(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Области на изследователски интерес

Гарантоспособност и сигурност на компютърни и комуникационни системи
Нови и перспективни подходи в проектиране, изграждане и експлоатация на гарантоспособни
и сигурни ИКТ: ризилиентни и жизнеспособни компютърни системи и мрежи
Качество на обслужването в ИКТ

Технически умения и компетенции

Работа с електронно-измервателна апаратура, (спектро- и логически-)анализатори, развойни
системи (емулатори)
Придобити по време на обучение, изследователска и внедрителска дейност : ТЕлектроника,
ТУ-София, ИРЕ-РЕСПРОМ, ИТКР-БАН, за периода 1970-1991
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Професионални умения

Синтез на модели, методи и структури за изследване и изграждане на гарантоспособни,
сигурни и ризилиентни компютърни системи и мрежи; Комплексна оценка на сложни
комуникационни системи; Качество на обслужването (QoS) при комуникационни системи:
осигуряване и оценка (Int-Serv, Diff-Serv, MPLS )
Компютърни мрежи и Интернет: общи принципи, модели (OSI Basic Reference Model, TCP/IP,
SNA, DNA, ATM), инженеринг
Придобити от изследователска и развойна дейност в ИТКР-БАН, ИКС-БАН, за периода 1984-2010

Компютърни умения и компетенции

Общи принципи и основни познания в областите: информационна сигурност ( PKI, SSL/TLS,
S/WAN, IPSec, PPTP, L2TP, AAA); резервиране и архивно съхранение на данни (“data backup
solutions” and “data recovery”)
Развойни средства и езици/програмиране: POSIX- OS (UNIX, "C"-основно, shell scripting);
REAL Network Simulator (NetLanguage); NS Simulator (Tcl/Tk, OTcl); SVN, TeX/LaTeX
Операционни системи: UNIX (FreeBSD,Sun Solar is); Linux, DOS; MS Windows (3.11/'95/'98/'XP)
Придобити от изследователска и развойна дейност в ИТКР-БАН, ИКС-БАН и ИККС-БАН за
периода 1984-2010

Участие в проекти

Участие в над 30 проекта и разработки (в т.ч. 2 с международно участие, 1 финансиран от
Националния иновационен фонд); в 3 от тях като ръководител или отговорен конструктор и в
2 като зам.ръководител, 1981-2010

Публикации Публикации през последните 5 години.
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