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ОБРАЗОВАНИЕ
Ноември 2010
Успешно завършено обучение за инструктор по програма Cisco Certified
Network Professional: „CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP
Networks” към CEE CCNP Networked Academy, Букурещ, Румъния
Април 2010
Доцент по научна специалност 01.01.12 „Информатика“. Свидетелство No.
26168 / 20.04.2010, издадено от ВАК, НК 01, Протокол No. 1 /19.02.2010 г.
30 март 2010
Успешно издържан сертификационен изпит 642-825 за Cisco Certified Network
Professional (CCNP): “Implementing Secure Converged Wide-Area Networks”.
Февруари 2008
Успешно завършено обучение за инструктор по програма Cisco Certified
Network Professional (CCNP): “Implementing Secure Converged Wide-Area
Networks” и “Optimizing Converged Networks” в Advanced Information
Technology Consortium към Букурещки университет, Румъния
Юли 2007
Успешно завършено TRANSITS обучение в рамките на Трансевропейската
асоциация на научните и образователни мрежи (TERENA) със сертификат за
професионалист в екипа на европейската и българска академична мрежа по
решаване на неотложни проблеми на компютърната сигурност – CSIRT, София,
България
7 Май 2007
Успешно издържан изпит за Cisco Certified Network Associate (CCNA).
Сертификат Cisco ID# CSCO10466206, валиден до 7 May 2010
Февруари 2006
Обучение за инструктор по “Network Security” (“Мрежовата сигурност”) в Cisco
Академия в Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
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Януари 2006
Успешно завършено обучение за инструктор по “Fundamentals of Wireless
Networks” (“Основни принципи на безжичните мрежи”) в Cisco Академия в
Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
Май 2004
Успешно завършено обучение за инструктор по програма Cisco Certified
Network Professional – Network Troubleshooting (CCNP4) в Technology Innovation
Centre (TIC), Birmingham City University, UK
Март 2004
Успешно завършено обучение за инструктор по програма Cisco Certified
Network Professional – Remote Access (CCNP2) в Technology Innovation Centre
(TIC), Birmingham City University, UK
Февруари 2004
Успешно завършено обучение за инструктор по програма Cisco Certified
Network Professional – Switching (CCNP3) в Technology Innovation Centre (TIC),
Birmingham City University, UK
Октомври 2003
Успешно завършено обучение за инструктор по програма Cisco Certified
Network Professional – Advanced Routing (CCNP1) в Technology Innovation Centre
(TIC), Birmingham City University, UK
Ноември 2002
Сертифициран като инструктор по Unix (Solaris и Linux) по Спонсорираната
програма на Cisco Академията в UCC Local Cisco Academy
Октомври 2002
Сертифициран като инструктор по IT Essentials (1 и 2) по Спонсорираната
програма на Cisco Академията в UCC Local Cisco Academy
28 Май, 2002
Cisco Certified Academy Instructor (CCAI). Сертификат №: 5384206522622
Април 2002
Успешно издържан изпит за индустриален сертификат Cisco Certified Network
Associate (CCNA). Cisco ID# CSCO10466206
Май 2001 – Декември 2001
Успешно завършено обучение за инструктор по програма на ниво CCNA в UCC
Local Academy към Регионалната Академия на СУ.
Април 1987
Защита на дисертация за присъждане на научна степен “кандидат на
техническите науки” (д-р или Ph.D). Тема на дисертацията: “Изследване на
претоварването в междумрежов адаптер”. Диплома № 17116 / 02.12.1987.
1983 - 1986
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Редовен аспирант в Централния институт по изчислителна техника и
технологии (ЦИИТТ) под научното ръководство на акад. проф. дтн. Кирил
Боянов
1975-1980
Студент във ВМЕИ (дн. ТУ - София) по специалността “Електронна техника”.
Дипломиран инженер (Магистър) по Радиоелектроника, Диплома № МЯ 012505
/ април, 1980
1967-1972
Ученик в Първа английска гимназия, София. Диплома за завършено средно
образование № 1652 / 03.07.1972 г.
НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ
28 Май 2012 – продължава
Доцент – ръководител на катедра „Изчислителни системи“, ФМИ към СУ „Св.
Кл. Охридски“. Преподавател по дисциплините: „Компютърни мрежи“
(бакалаври), “Сигурност в компютърните мрежи” – магистри. Консултант по
Университетската компютърна мрежа на СУ „Св. Кл. Охридски“
Май 2010 — 28 Май 2012
Доцент към катедра „Изчислителни системи“, ФМИ към СУ „Св. Кл.
Охридски“. Преподавател по дисциплините: „Компютърни мрежи“ (бакалаври),
“Сигурност в компютърните мрежи” и “Мрежови операционни системи” –
магистри. Консултант по Университетската компютърна мрежа на СУ „Св. Кл.
Охридски“
Март 2006 — Май 2010
Хоноруван преподавател по “Сигурност в компютърните мрежи” – магистърски
програми “Разпределени системи и мобилни технологии” и “Защита на
информацията в компютърните системи и мрежи” към Факултета по математика
и информатика (ФМИ), СУ
Февруари 2005 - продължава
Хоноруван преподавател по “Операционни системи”, “Системи клиент/сървър”,
„Въведение в компютърните технологии“ и „Информатика“ – бакалаври и
„Мобилни комуникации“ – магистри, към Минно-геоложки университет (МГУ)
„Св. Иван Рилски“, София
Октомври 2005 - продължава
Научен ръководител на дипломанти, обучавани по магистърска програма
“Разпределени системи и мобилни технологии” във ФМИ, СУ. Към момента
успешно, с отличие, са защитени дипломни работи по следните теми:
− Инфраструктурни решения за сигурност. Изграждане на firewall и Oracle бази
данни.
− Приложение на информационните технологии в сферата на сигурността
− Реализация на система за гласови комуникации в университетската
компютърна мрежа
− Таксуване на Интернет трафик в реално време
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Изграждане на VPN мрежа чрез IPsec/GRE и MPLS технологии
Интегриране на DNSSEC в зоните за имена в мрежта на СУ „Св. Климент
Охридски“
Многопротоколна комутация на етикети в мобилна мрежа
Техники за възстановяване на мрежа с етикетно комутиране
на пакети, при повреда на ресурсите й
Конфигуриране на апаратна защита при мрежовикомуникации
Поддръжка на мобилност при IPv6
VPN решения за малкия и среден бизнес. Изграждане на OpenVPN мрежа
Разработване на система осъществяваща следене на системните ресурси и
процесите на Oracle базирани приложения, работещи върху UNIX платформи
Методи и средства за защита при мрежови комуникации
Система за автоматизирано разпознаване и оповестяване на недобронамерени
и некоректни действия в университетска мрежа
Конструиране на мрежов възел за събиране на заявки към сървър за имена
(DNS) от станции с частни IP адреси”

Октомври 2004 – Май 2010
Хоноруван преподавател по “Мрежови операционни системи” и “Компютърни
архитектури” – магистърска програма “Разпределени системи и мобилни
технологии” към ФМИ, СУ
Март 2004 – Май 2010
Ръководител на направление “Мрежи и комуникации” в Университетски
изчислителен център (УИЦ), СУ. Реализирани проекти:
- Структурно окабеляване на кампус „Ректорат“ и сграда ФМИ към СУ
със SFTP кабели Категория 6а, позволяващи скорост на предаване до 10
Gbps. Активни устройства суичове Allied Telesys, позволяващи скорости на
предаване до 10, 100 и 1000 Mbps
- Единственият възел на AS112 в българското интернет пространство.
Един подход за филтриране на паразитния трафик, който се генерира в
глобалната мрежа в резултат от заявки за намиране на съответствие на
частни IP адреси към имена на хост машини.
- BGP4+ рефлекторна схема. Всеки от маршрутизаторите на
самостоятелните звена на СУ поддържа по една BGP4+ сесия към всеки
един от граничните маршрутизатори на AS5421 (автномната система на СУ).
Необходимостта от поддържането на две BGP4+ сесии е резервираност при
отпадане на единия от маршрутизаторите.
- Маршрутизация и основни услуги (DNS, web, ftp) по IPv6. СУ е първият
университет в България със собствено IPv6 адресно пространство.
- Цифрово подписване при обмена на DNS записи – DNSSEC и “черни”
DNS списъци (DNSBL), с което се гарантира достоверността на източниците
на приеманата по Интернет информация.
- Безжична мрежа, която може да работи или със свободен достъп, или с
RADIUS аутентикация.
- Безжична мрежа с аутентикация по протокола PPPoE работи на
територията на Богословски факултет.

-4-

Юни 2001 - продължава
Инструктор (CCAI), Main Contact, в UCC (University Computer Center) Cisco
Local Academy към Регионалната академия на СУ: CCNA, CCNP, IT Essentials I
& II, Fundamentals of Unix и Fundamentals of Wireless Networks.
Декември 1995 – Март 2004
Системен инженер в направление “Мрежи и комуникации” към УИЦ, СУ
2001 – 2002
Хоноруван преподавател по “Компютърни мрежи и комуникации” в Минногеоложки университет (МГУ) „Св. Иван Рилски“, София
1999 – 2002
Хоноруван преподавател по “Аудио-визуални и информационни технологии в
обучението” към Богословски факултет, СУ
Октомври 1998 – Януари 2001
Редактор-сътрудник във вестник InfoWeek
Януари 2001 – Януари 2002
Редактор-сътрудник във вестници Computer News и Internet
Март 1998 – Март 2000
Превод на книги в областта на ИТ към издателство “Инфодар”: “Да научим
Access 97”, “Да научим Word 97”, “Windows 98 с Peter Norton”, “Да
програмираме за 24 часа”
Март 1993 – Септември 1993
Превод на книга “Програмиране с Pascal. Принципи и методи”, към издателство
“Техника”
Април 1993 – продължава
Редактор-сътрудник към IDG Bulgaria, Ltd.: в рубрика “Мрежи и комуникации”
на в-к Computer World/Bulgaria, списания Network World/Bulgaria и PC
World/Bulgaria и списание CIO
1993 – 1995
Преподавател по “Локални мрежи” към колеж “Електронни системи”, ТУ София
Май 1993 – Ноември 1993
Главен специалист по информационни системи в Агенцията за приватизация:
разработване на проекти по Бази от данни върху FoxBASE и 4D за Apple
Macintosh, администриране на локална мрежа AppleTalk
1986 – 1991
Научен сътрудник II и I степен в Институт по микропроцесорна техника
(ИМПТ, по-късно ИПАКТ) в секция “Мрежови комплекси”. Основни проекти:
“Кръгова локална мрежа с управляващ маркер”, “Локална мрежа с топология
звезда”, “Локална мрежа на база оптически кабели”.
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1987 – 1991
Хоноруван асистент по “Архитектури на ЕЦМ и микрокомпютри”, специалност
“Изчислителна техника” в Технически университет, София
1980 – 1985
Научен сътрудник III и II степен в ЦИИТТ, в секция “Телеобработка” с
ръководител дтн. Кирил Боянов. Основни проекти: “Шлюз между локални
мрежи Ethernet и ринг с вмъкване в регистри”; “Синхронен адаптер за връзка
между мини машина СМ4 (PDP/11 съвместима) и голяма машина от серия ЕС
(IBM360/370 съвместима)”, “Синхронен мултиплексор за мини машина СМ4”,
“Приложение на оптическите технологии в локалните мрежи (проучване)”,
„Технология VSAT (проучване)“
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ
•
Изследване на производителността на компютърни мрежи с помощта на
симулационни модели и в реално време
•
Изследване и оптимизиране на мрежови топологии
•
Проблеми, свързани с изпълнимост на NP задачи
•
Оптимизиране на протоколи за маршрутизация, балансиране на
натоварването, избягване на задръствания
•
Система за имена (DNS) в Интернет
•
Методи за повишаване на сигурността в компютърните мрежи и системи за
превенция на атаки в компютърни мрежи
•
Мрежови услуги в операционни системи
•
Системи за транслиране на IP адреси – NAT
•
IP адресиране, версия 6
•
Проблеми при реализацията на Ethernet мрежи на 2 слой

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
• Маршрутизатори Cisco 25XX, 26XX, 4000, 4500, 7204
• Мрежови комутатори Cisco Catalyst 29XX, 3550
• Безжични локални мрежи на Cisco и др.
• Операционна система Cisco IOS v.11.x и по-висока
• Сървъри за отдалечен достъп на Cisco и Patton
• Протокол за аутентикация на RADIUS и TACACS
• Протоколен стек TCP/IP
• Протоколи за маршрутизация: RIP, EIGRP, OSPF, BGP
• Частни виртуални мрежи (VPN)
• Протоколи за локални мрежи (MAC layer protocols): 802.1D, 802.1w, 802.1x,
802.1p, 802.1q VLANs и т.н.
• Операционна система Red Hat Linux Fedora Core
• Операционна система Linux CentOS
• Отворен софтуер за маршрутизация Zebra Quagga
• BIND реализация на DNS протоколи
• Софтуер за електронна поща Sendmail, Squirrel Mail, Cirrus, qmail
• Операционни системи Microsoft Windows 95/98/Me, XP, 2K
• Операционна система BSD Unix
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ДРУГИ
Чужди езици:
Шофьорска книжка

Английски (перфектно, писмено и говоримо)
Руски (работно, писмено и говоримо)
Немски и гръцки (под средно ниво)
Категория B

ЛИЧНИ ДАННИ
Дата на раждане
Семейно положение
Военна служба

16 август, 1953
женен със син на 25 години
отслужил

Изготвил:
/Стефан Димитров/
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