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Europass  

автобиография  

 

Лична информация 
 

Фамилия (ии), Собствено 

(и) име (на) 
Донев Васил 

  

Телефон +359 52 604215 

+359 888966557 

Факс +359 52 604215 

E-mail donev@sirma.bg 

Националност Българска 

Дата на раждане 22.03.1955 

  

Трудов стаж  

  

Дати 1/2012 - сега 

Заемана длъжност или 

позиция 

Доцент 

Основни дейности и 

отговорности 

Преподавател по информационни технологии 

Име и адрес на 

работодателя 

Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Образование 

  

Дати 12/2011 - сега 

Заемана длъжност или 

позиция 

Доцент (преподавател по информационни технологии) 

Основни дейности и 

отговорности 

Преподаване на дисциплини свързани с информационните технологии и 

използването им в работата на управляващия персонал 

Име и адрес на 

работодателя 

Висше училище по менджмънт, Варна 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Образование 

  

Дати 02/2011 - сега 

Заемана длъжност или 

позиция 

Инженер  

Основни дейности и 

отговорности 

Участие в научно-изследователската дейност на института, ръководство на 

докторанти, подготовка и участие в проекти на института, поддържане на 

международната дейност 
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Име и адрес на 

работодателя 

Институт по океанология – БАН, Варна 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Научно-изследователска 

  

  

Дати 09/2007 - сега 

Заемана длъжност или 

позиция 

Управител на регионален клон, Ръководител научно-изследователска работа 

Основни дейности и 

отговорности 

Административни задължения по обезпечаването на ежедневната дейност на клона, 

Осъществяване на контакти с клиенти на фирмата,  

Подготовка и участие в проекти на фирмата,  

Методическо ръководство на работни екипи 

Име и адрес на 

работодателя 

Сирма Груп АД – София 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Информационни технологии, администрация 

  

Дати 09/2007 – 12/2007 

Заемана длъжност или 

позиция 

Официален представител на града към Съвета на регионите 

Основни дейности и 

отговорности 

Осъществяване на оперативни контакти с институциите на ЕК,  

Подготовка и поддържане на проекти,  

Поддържане на представителни функции на град Варна в Брюксел 

Име и адрес на 

работодателя 

Община Варна, Представителство на град Варна в Брюксел 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Административна 

  

Дати 12/2002 – 08/2007 

Заемана длъжност или 

позиция 

Специалист външни проекти - Международен отдел, 

Преподавател кат.“Компютърни науки и технологии”,  

Съветник на Ректора,  

Ръководител лаборатория по специализирани контролни системи 

Основни дейности и 

отговорности 

Поддържане на официалните контакти на университета с негови партньори от 

чужбина 

Извършване на преподавателска дейност със студентите от специалноста 

„Компютърни системи и технологии“ 

Подготовка и провеждане на проекти на университета свързани с международната 

му дейност 

Методическо и административно ръководство на специализирана лаборатория за 

индустриална електроника 

Участие в изследователската работа на специализираната лаборатория 

Име и адрес на 

работодателя 

Технически университет – Варна 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Образование, научно изследователска, административна 
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Проекти Разработване на информационна система за оптимизиране на взаимодействието 

мужду МСП и държавните институции при обслужване на обществени поръчки 

Роля – Ръководител проект 

Ресурс -  50 000 евро 

 

Разработване и внедряване в производство на специализиран контролер за 

управление на нуждите на тежко сондажно оборудване в нефтодобивната 

промишленост 

Роля – Ръководител проект 

Ресурс – 100 000 лв 

 

Разработване на информационна система за извършване на безкасови плащания в 

сферата на висшето образование 

Роля – Ръководител проект 

Ресурс – 56 000 евро 

 

Разработване на съвместна програма за обучение на студенти в сферата на 

маркетинга и парзарния анализ 

Роля – Ръководител проект 

Ресурс – 50 000 евро 

 

Изграждане ръководство на лаборатория за тестване на информациоэнни продукти 

с отворен код 

Роля – Ръководител проект 

Ресурс – 50 000 лв. 

 

Дати 06/1999 – 10/2002 

Заемана длъжност или 

позиция 

Директор на регионална служба по заетостта - Варна 

Основни дейности и 

отговорности 

Административно ръководство на дейността на Бюрата по труда от Североизточния 

регион за планиране на страната 

Подготовка и участие в провеждането на проекти на Агенцията по заетостта 

Име и адрес на 

работодателя 

Агенция по заетостта, София 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Административна 

  

Дати 03/1998 – 06/1999 

Заемана длъжност или 

позиция 

Изпълнителен директор 

Основни дейности и 

отговорности 

Административен контрол на дейността на фонда 

Подготовка и участие в проекти на фонда 

Официално представителство на фонда пред външни институции (МВФ, СБ, ЕК и 

др.) 

Име и адрес на 

работодателя 

Фонд “Регионални инициативи” (Социално-инвестиционен фонд към Министерски 

съвет на РБ), София 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Административна, финансова, дипломатическа 

  

Дати 02/1994 – 03/1998 

Заемана длъжност или 

позиция 

Управител,  

Финансов консултант,  

Преподавател в специализирани курсове по информационни системи и финансов 

мениджмънт 
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Основни дейности и 

отговорности 

Общо административни задължения по работата на компанията 

Участие в управлението на финансови актива на клиентите на компанията 

Подготова и участие в провеждането на проекти на компанията 

Извършване на образователна дейност чрез провеждането на различни курсове, 

основно в областта на теорията и практиката на управлението и финансите 

Име и адрес на 

работодателя 

“АВС Инвест” ООД, Варна 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Административна, финансова, образователна 

  

Дати 06/1993 – 01/1994 

Заемана длъжност или 

позиция 

Директор „Реклама“, Съдружник 

Основни дейности и 

отговорности 

Осъществяване на контакти с клиенти на фирмата и подготовка на договори с тях 

Поддържане на международните контакти на компанията 

Административно ръководство на отдела за реклама 

Име и адрес на 

работодателя 

“Елекс” ООД, Варна 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Административна, търговскка 

  

Дати 01/1990 – 06/1993 

Заемана длъжност или 

позиция 

Изследовател 

Ръководител проекти 

Основни дейности и 

отговорности 

Извършване на изследователна и развойна дейност по създаването на нови 

електронни устройства за обслужване на различни сфери на промишлеността 

Ръководство на проектни екипи 

Извършване на консултанска дейност за клиенти на организацията 

Име и адрес на 

работодателя 

Съвет за научни и промишлени изследвания 

(CSIR), Претория, Южна Африка 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Научно-изследователска, консултанска, административна 

Проекти Разработване на специализирана камера за наблюдение в инфрачервания диапазон 

Роля – главен конструктор 

Ресурс – 400 000 USD 

 

Подобряване на техническата организация при обслужване на добивно 

производство в минно производствен комплекс на Anglo American 

Роля – Главен консултант по техническата част 

Ресурс – 1 500 000 USD 

  

Дати 05/1982 – 12/1989 

Заемана длъжност или 

позиция 

Конструктор към Лаб. Океанографски прибори 

Основни дейности и 

отговорности 

Разработване на научно-изследователско оборудване на нуждите на института 

Работа по външни проекти 

Име и адрес на 

работодателя 

Институт по океанология при БАН, Варна 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Научно-изследователска 
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Дати 05/1980 – 05/1982 

Заемана длъжност или 

позиция 

Конструктор 

Началник учебни лаборатории 

Преподавател по електронна техника 

Основни дейности и 

отговорности 

Разработване на специализирано оборудване на нуждите на армията 

Административно ръководство на персонала обслужващ работата на учебните 

лаборатории 

Участие в учебния процес на курсантите 

Име и адрес на 

работодателя 

ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, Варна 

Вид на дейността или 

сферата на работа 

Научно-изследователска, административна, образователна 

  

Образование и 

обучение 

 

Дати 1975 - 1980 

Наименование на 

придобитата квалификация 

Магистър  Инженер, спец. “Радиотехника” 

Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

Информационни технологии, електроника, комуникационни средства 

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

Технически университет – Варна 

Ниво по националната 

класификация 

Висше 

  

Дати 1986-1988 

Наименование на 

придобитата квалификация 

Доктор (кандидат на техническите науки) 

Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

Информационни технологии, системен анализ, управление на проекти 

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

Институт “П. Ширшов” при Академията на Науките на  СССР – Москва 

Ниво по националната 

класификация 

Висше 

  

Дати 1994-1995 

Наименование на 

придобитата квалификация 

Икономист, спец. “Банково дело и банков мениджмънт”, 

(Магистър по икономика) 

Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

Макроикономика, счетоводттво, теория на пазарите и парите, управление на 

финансовите институции 

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

Икономически университет – Варна 
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Ниво по националната 

класификация 

Висше 

  

Дати 1998 

Наименование на 

придобитата квалификация 

Правоспособен брокер и финансов консултант 

Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

Финанси, финансови пазари, валутни операции 

Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

Комисия по ценните книжа на Р. България (сертифицираща организация) 

Ниво по националната 

класификация 

Професионална квалификация 

Лични умения и 

компетенции 

 

Майчин език  Български 

  

Чужд език   

Самооценяване Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в 

разговор 

Самостоятелно 

устно изложение 

 

Английски език C2  C2  C2  C2  C2  

Руски език C2  C2  C2  C2  C2  

Организационни умения и 

компетенции 

Над 20 години опит като административен ръководител от всякакви нива 

Отлично познаване на структурите на ЕК 

Повече от 5 години опит като финансов консултант официално потвърден от 

Комисията по финансов надзор 

Отговорен ръководител на 2 проекта финансирани от ЕК, 4 проекта с 

изследователска цел (промишлена електроника и информационни технологии) и 1 

проект за изграждане на съвместна образователна структура (университет 

Оксфорд Брукс и ТУ Варна) 

Технически умения и 

компетенции 

Почти 15 години опит като конструктор на специализирано оборудване за нуждите 

на научните изследвания и индустрията 

Компютърни умения и 

компетенции 

Работа с основните приложения на офис пакетите за персонални компютри 
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Допълнителна 

информация 

Членства и участия: 

 

Българска Фондова Борса – Член и учредител 

Варненски високотехнологичен бизнес инкубатор – Член на УС (2003 – 2006) 

IT академия – България – Член на УС 

IEEE – Член (1991-1994) 

Американска асоциация по мениджмънт – Член 

Агенция за малък бизнес и иновации – Съпредседател 

Браншово настоятелство на направление Информатика и Компютърни Науки – 

Варненски Свободен Университет - Председател 

 

Научни публикации, патенти: 

 

Инесени доклади на научни конференции и публикации в списания и годишници – 

54  бр. в т.ч. 4 авторски свидетелства  и 4 университетски издания 

 

Участие в 10 проекта с национално и международно финансиране в т.ч. 2 

финасирани от ЕК. 

 

Специализации в чужбина 

1995 – САЩ, управление на финансови активи и работа на фондовата борса във 

Филаделфия 

1998 – САЩ, комуникационни стратегии и управление на електронни медии 

 

Публични изяви 

Множество информационни и образователни материали за българските медии в 

т.ч. 2 специализирани телевизионни предавания 

 


