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Автобиография 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Михаил Радев Миланов 

Телефон  0882 164 633 

E-mail  radev@ue-varna.bg 

 

Националност  Българин 
 

Дата на раждане  29.08.1970 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  От септември 1995г. -  

• Име и адрес на 
работодателя 

 Икономически университет - Варна, бул.„Княз Борис I“ 77, Варна 

• Заемана длъжност  асистент в катедра Информатика  

• Основни дисциплини  Водени лекции и упражнения пред студенти от специалност 
„Информатика“ и „Бизнес информационни системи“ бакалаври и 
магистри по дисциплините: 

Компютърни мрежи и комуникации,  Корпоративни мрежи, Компютърни 
архитектури и мрежи, Планиране и управление на сигурността на 
информационните системи, Уеб дизайн, Интернет технологии. 

 
 

• Дати (от-до)  от юли 2001г. -  

• Име и адрес на 
работодателя 

 Регионална Cisco Академия при Икономически университет - Варна 

• Заемана длъжност  Сертифициран Cisco инструктор; Ръководител на академията. 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Организация и провеждане на теоретична и практическа подготовка на 
студентите за успешно полагане на CCNA изпита и професионалната им 
реализация;  

 

• Дати (от-до)   от 2003г. -  

• Заемана длъжност  IT консултант 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Планиране, проектиране, управление, мониторинг на ИТ 
инфраструктурите – сървъри, рутери, защитни стени, работни станции, 
сигурност на няколко одиторски, строителни и счетоводни компании   

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  от април 2016г. 

• Име образователната 
организация 

 Икономически университет – Варна 

• Наименование 
квалификацията 

 Докторант към катедра „Информатика“ 

 
• Дати (от-до)  1990г. – 1995г. 

• Име на образователната 
организация 

 Икономически университет – Варна 
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• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Магистър по социално-икономическа информация 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

МАЙЧИН ЕЗИК  български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

Самооценяване 

 

 

Английски 
 
 

Руски 
 
 
 

Свидетелство за управление на 
МПС 

 

 

Категория С 

РАЗБИРАНЕ  РАЗГОВОР  ПИСАНЕ  

слушане  четене  
участие в 
разговор  

Самостоятелно 
устно изложение   

B2 B2 B2 B2 B2 

 

B2 

 

B2 

 

B2 

 

B2 

 

B2 

Единни европейски критерии за познания по езици 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  1) Участия в проекти 

2) Списък с публикации 

 

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


 

  3 стр. 

 

Приложения  
 

1) Участие в проекти 
 

o Наименование: „НПК-172 Критиката на неокласическия икономикс в светлината на 
глобалната финансово-икономическа криза от 2008 г.”, с ръководител доц. д-р Христо 
Мавров, 2016г. Позиция – член на Организационен комитет. 
 

o Наименование: BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, 10.2016г. – 
12.2017г. Позиция – академичен наставник. 

 
o Наименование: BG051РО001-7.0.07-0036 „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво 

сътрудничество университет-бизнес“ по Оперативна програма: „Развитие на човешките 
ресурси“ 2007-2013, Партньори: Варненска търговско индустриална камара и Университет 
„Лучан Блага” - Сибиу, Румъния. Позиция – експерт. 
 

o Наименование: BG051РО001-7.0.07-0036 „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво 
сътрудничество университет-бизнес“ по Оперативна програма: „Развитие на човешките 
ресурси“ 2007-2013, Партньори: Варненска търговско индустриална камара и Университет 
„Лучан Блага” - Сибиу, Румъния. Позиция - уеб администратор. 

 
o Наименование: BG051РО001-7.0.07-0036 „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво 

сътрудничество университет-бизнес“ по Оперативна програма: „Развитие на човешките 
ресурси“ 2007-2013, Партньори: Варненска търговско индустриална камара и Университет 
„Лучан Блага” - Сибиу, Румъния. Позиция - уеб програмист. 
 

o Наименование: BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики" по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, 01.2014г. – 09.2014г. Позиция – академичен наставник. 
 

o Наименование: BG051PO001-4.3.04-0036 “Дистанционното обучение – съвременен 
подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на 
човешките ресурси” – от 01.06.2013. Позиция - експерт програми и проекти „Учебна 
дейност“. 
 

o Наименование: „Време:Варна 2012“ на ИУ-Варна и Община – Варна – от 01.2013г. до 
05.2014г. Позиция - администратор на сайт и член на Методичен съвет. 
 

o Наименование: BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на 
иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион” по процедура „Създаване 
на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“ от Оперативна 
програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г. 
– от 01.2013г. до 09.2014г. Позиция – експерт. 
   

o Наименование: „НП-48 - Оптимизиране на университетската ИТ инфраструктура чрез 
виртуализация”, с ръководител доц. д-р инж. Анна Кънчева, завършен през 2013г. 
 

o  Наименование: BG051PO002/12/2.2-07 „Обучението – ключ към ефективна 
администрация“ по Оперативна програма „Административен капацитет“ – обучение на 
кметове, кметски наместници, ръководители на проекти и експерти от община Аксаково – 
октомври 2013г. – януари 2014г. Позиция - лектор. 



 

  4 стр. 

 

 
2) Списък с публикации 
 
Статии и доклади 
 

 Предложения за промени в правилото 3-2-1, използвано в корпоративните стратегии 
за резервно копиране на данни в IT инфраструктурите, http://www.su-
varna.org/izdanij/2015/Econom-2015/Pages%20134-139.pdf списание „Известия на 
Съюза на учените - Варна“, серия „Икономически науки“, 2015, стр.134 - 139. 

 

 Combining virtualization technologies in SOA-applications, Radev M., Alexandrova Y., 3rd 
international conference on application of information and communication technology and 
statistics in economy and education (icaictsee 2013), UNWE, Sofia, 2013, p.56 

 

 Инвентаризация на ИТ активи, Сборник с доклади от Юбилейна международна 
научна конференция «Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и 
глобални измерения», Икономически университет – Варна, май 2015г., стр.173 – 178 

 

 Хибридна форма на обучение в ИТ-ориентираните университетски програми, Сборник 
с доклади от Международна научна конференция "Информационни технологии в 
бизнеса и образованието", Университетско издателство „Наука и икономика“, 2014 г., 
стр. 291 – 297 

 

 Терминален модел на ИТ инфраструктура като алтернатива на традиционната 
сървърна организация, сп. Известия на ИУ – Варна, бр.4, 2009 

 

 Виртуализацията на университетските ИТ лаборатории, Международна научно-
практическа конференция „Проблеми на приложната информатика“ в Санкт-
Петербургския държавен инженерно-икономически университет, май 2010г., в 
съавторство с доц. Анна Кънчева 

 

 Управление на софтуерното лицензиране във виртуализирана среда, Международна 
научна конференция „Информационните технологии – стратегически приоритет в 
икономиката на знанието” – 14-15 октомври 2011г., Стопанска академия „Димитър 
Ценов” – Свищов 

 

 Десктоп виртуализация в Икономически университет - Варна, Международна научна 
конференция на тема “Съвременни методи и технологии в научните изследвания” – 
12-13 октомври 2012г. 

 
 
Учебници и учебни ръководства 
 

 Учебник „Компютърни архитектури и мрежи”, в съавторство с доц. Кънчева и ас. 
Пенчев, стр.125-209; 

 

 Учебник „Учебные материалы по специальности „Информатика“ для магистратуры I 
часть“ 2014 г., Издательство „Наука и экономика“, Экономический университет – 
Варна, ISBN 978-954-21-0804-7, стр.263-323; 

 

 Учебник „Intelligent agents and multi-agent systems; 
 

 Учебник „Corporate Networks“, 2015 г., Издателство „Наука и икономика“, 
Икономически университет – Варна, ISBN 978-954-21-0866-5, стр.67-122; 

 

http://www.su-varna.org/izdanij/2015/Econom-2015/Pages%20134-139.pdf
http://www.su-varna.org/izdanij/2015/Econom-2015/Pages%20134-139.pdf
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 Ръководство за работа с уеб платформата по проект „Иновативна партньорска мрежа 
за устойчиво сътрудничество университет – бизнес“, 2015г., на три езика – български, 
румънски и английски, в съавторство с гл.ас.д-р Маринова и ас.Борис Банков, стр.1 – 
21,  35-45 


