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Europass  
автобиография  

 
  

Лична информация  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

Атанас Василев Палазов 

Адрес ул. Първи май № 40 
9000 Варна 

Телефон +35952370484 Мобилен телефон: +359897868538 

Факс +35952370483 

E-mail palazov@io-bas.bg   
  

Националност Българин 
  

Дата на раждане 06.09.1953 
  

Пол Мъж 
  

  

Трудов стаж  
  

Дати 2017 – до сега      Институт по океанология при БАН  -  Зам. Директор, професор  
2015 - 2016           Институт по океанология при БАН гр.Варна – ръководител на Секция 

“Океански технологии”, професор  
2012 – 2015          Институт по океанология при БАН  -  Директор, професор  
2007 – 2012          Институт по океанология при БАН  -  Директор, доцент 

Заемана длъжност или позиция 2005 - 2007           Институт по океанология при БАН гр.Варна – ръководител на Секция 
“Океански технологии”, доцент 

 2003 – 2005          Институт по океанология при БАН гр.Варна – гл. асистент, ръководител на 
“Център за океанографски данни”  

1985 – 2003          Институт по океанология при БАН гр.Варна – гл. асистент, ръководител на 
група по "Автоматизация на научните изследвания". 

1981 – 1985          Централна лаборатория по автоматизация и научно приборостроене при БАН 
-  програмист, асистент  

1976 - 1980           НИС при ТУ-Варна - майстор-специалист по научна апаратура и конструктор 
 

Име и адрес на работодателя Институт по Океанология - БАН 
ул. Първи Май 40, П.К. 152 
9000 Варна 

  
  

Образование и обучение  
  

Дати  
Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Наименование на придобитата 
квалификация 

1987г. – Технически университет – София – доктор  
1981г. – Технически университет – София, Центъра по приложна математика – инженер-

специалист по "Приложна математика" – допълнителен курс  
1981г. – Технически университет – София, Центъра по приложна математика – инженер-

специалист по "Приложна математика" 
1979г. – Технически университет - Варна – магистър по "Корабостроене" 
 



Cтр 2/3 - Europass aвтобиография  
Атанас Василев Палазов  

За повече информация: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Европейски съюз, 2002-2010   24082010 

 

Академични длъжности 2012 – ИО-БАН, професор по "Океанология"- 01.08.07, Оперативна океанография 
2004 – ИО-БАН, доцент по "Автоматизирани системи за обработка на информация и  
  управление"- 02.21.07 
1987 – ИО-БАН, гл. асистент по "Автоматизация на научните изследвания"- 02.21.09 
1985 – ИО-БАН, гл. асистент по"Автоматизация на научните изследвания"- 02.21.09 
1983 – ЦЛАНП – БАН, асистент по"Автоматизация на научните изследвания" - 02.21.09 
 

 

 

Лични умения и 
компетенции 

 

 

 

Майчин (и) език (езици) Български 
 

 

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  

Европейско ниво (*)  Разбиране Разговор Писане 

  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

Английски   С1 Свободно С2 Свободно С1 Свободно С1 Свободно С1 Свободно 

Руски  С2 Свободно С2 Свободно С1 Свободно С1 Свободно С1 Свободно 
 

(*) Единни европейски критерии за познания по езици 

Социални умения и компетенции Работя добре в екип. Лесно се адаптирам в международна среда, благодарение на опита ми 
придобит от множество международни срещи. Имам добри комуникационни умения, придобити  
следствие на работата ми като ръководител на множество проекти, Р-л секция и Директор. 

  

Организационни умения и 
компетенции 

Като Директор на институт съм ръководил над 100 човека. Управлявал съм сложен институт с 
разнорадна научна дейност и големи научни инфраструктури (ваучноизследователски кораб и 
подводница). Участвал съм като ръководител експедиция и ръководител на група в повече от 
30 изследователски морски експедиции, 4 от които международни. Ръководил съм 5 
международни проекта, 18 национални проекта, 14 дипломанта и съм научен ръководител на 5 
докторанта. 

  

Технически умения и 
компетенции 

Работа с разнородна океанографска апаратура: CTD-сонди, XBT-сонди. Argo-буеве, 
пробовземни устройства и др. Леководолазен инструктор. Капитан на плавателен съд до 40 
БРТ. 

  

Компютърни умения и 
компетенции 

Интернет, MS Office, Basic, FORTRAN, Асемблер, Бази данни. 

  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/bg
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Други умения и компетенции Бил съм Директор съм на Института по океанология при БАН, гр.Варна от 2007г. до 2015г. 

Бил съм Ръководител на Секция “Океански технологии” към Институт по океанология при БАН, 
гр.Варна от 2005г. до 2016г. 

Ръководител съм на “Национален център за океанографски данни” към Институт по 
океанология при БАН гр.Варна от 2005г. до момента. 

Бил съм член на Общото събрание на БАН от 2008 до 2015г. 

Ръководил съм “Център за океанографски данни” към Институт по океанология при БАН 
гр.Варна от 2003 до 2005г. 

От 1985 до 2003г. бях ръководител на група по "Автоматизация на научните изследвания" към 
Институт по океанология при БАН гр.Варна. 

Участвъл съм като ръководител група по “Автоматизация на научните изследвания” в 6 
международни полеви научни експеримента. 
 
Научни публикации - 220 
Научно-популярни публикации -  14 
Забелязани цитирания - 234  

 
  

Свидетелство за управление на 
МПС 

Категория В 

Допълнителна информация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наукометрични показатели 

Член съм на научния съвет на Институт по океанология към БАН, Варна; 

Председател на Научния съвет на Институт по океанология към БАН, Варна 2008-2010; 

Член на научния съвет на Института по хидро-и аеродинамика към БАН, Варна 2008-2010; 

Член на Проблемен съвет 11 към УС на БАН  по Космически науки и технологии 2008-2010; 

Член на националния комитет по геодезия и картография към IUGG; 

Член на междуведомствена работна група  за изготвяне на проект за нормативен акт за 
транспониране на изискванията на Рамковата директива за морска стратегия 2008/56/ЕО към 
МОСВ; 

Член съм на Националния център за данни към Националния орган на РБ по Договора за 
Всеобхватна забрана на ядрените опити; 

Национален координатор по обмен на океанографски данни при Комитета за обмен на 
океанографски данни към Междуправителствената океанографска комисия; 

Координатор на Черноморската мрежа за обмен на океанографски данни и информация 
(ODINBLACKSEA) при Комитета за обмен на океанографски данни (IODE) към 
Междуправителствената океанографска комисия (IOC)  2007-2009; 

Председател на Националната океанографска комисия от 2008. 

Заместник председател на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО от 
2011-2015.  

Член на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна от 2014г.  

Член на Управитерния съвет на ТО на НТС – Варна от 2017г. 

Член на Управляващия комитет на EMODnet; 

Член на Управляващия комитет на Глобалната система за наблюдение на океана (GOOS) към 
Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО. 

Член на Съвета на Консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура Евро-
Арго 
 
НАЦИД                      https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/23183 
Scopus                       https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16496667300 
Web of Science          https://app.webofknowledge.com/author/record/1728317 
Orcid                           https://orcid.org/0000-0001-7582-3026  
ResearchGate            https://www.researchgate.net/profile/Atanas_Palazov  

 

 

  

 


