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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Жейно Иванов Жейнов 
 

  

   

 052383260   

zh_viv@tu-varna.bg 

Skype: zh_viv  

Пол мъж | Дата на раждане 08/01/1960г | Националност българин  

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
  

3.2014 г. -  10.2014 г. 
 
 
 
 
 

9.2006 г. -  10.2006 г. 
 
 
 

4.1995 г. -  4.1995 г 
 
 
 
 
 
 
 

9.1980 г. -  7.1986 г. 
 
 

Специалист по компютърни мрежи 
Cisco Академия – Технически Университет-Варна 

 Изграждането на топологии на локални мрежи, окабеляване 

 конфигуриране на Cisco маршрутизатори 

 откриване и отстраняване на проблеми при мрежовите комуникации 
 
Правоспособност за обучение на английски език 
Департамент „Езиково обучение”. Технически Университет - Варна 

 Английски език за академични умения 
 
Оценител на машини и съоръжения в електрониката и електротехническата промишленост /Независим 
оценител на машини и съоръжения 
Асоциация на бизнес оценителите 

 Правна и нормативна уредба на приватизацията и оценяването 

 Финансово-икономически анализ 

 Амортизация на веществените активи 

 Диагностични подходи за оценка на състоянието на машините и съоръженията 
 
Инженер по радиотехника / Магистър-инженер по комуникационна техника и технологии 
Висш Машинно - Електротехнически Институт - Варна 

 Математика, електротехника, електрически измервания 

 

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО 
КАНДИДАТСТВАТЕ 

 
 

  

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ     

1.3.2016 г. – до сега 
1.1.2015 г. – 29.2.2016 

2001 г. –  2014 г 
1996 г. -  2000 г. 
1992 г. –  1995 г. 

27.3.1989 г. –  1991 г. 
 
 
 
 
 

 

22.7.1986 г. -  26.3.1989 г. 

 
 

гл. асистент 
асистент 
гл.асистент 
ст. асистент 
научен сътрудник II ст. 
научен сътрудник III ст. 
Технически Университет-Варна, ФИТА, кат. КНТ, ул. Студентска №1, 9010, Варна 

 Учебно-методична работа, научно-изследователска работа, обучение на студенти 

 Поддръжка и развитие на компютърна техника и програмно осигуряване 

 Консултации, водене на курсове 

 Образование 
 

Инженер 
Предприятие за Сервиз на Изчислителна Техника-Варна, ул. Сливница №191, гр. Варна 

 Поддръжка и ремонт на големи, мини и микро компютри и периферия за тях 

 Ремонт и поддръжка на изчислителна техника 
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9.1974 г. -  6.1978 г. 

 електродинамика, радиоприемни и радиопредавателни устройства 

  телевизия, електроакустика, аудиотехника 

 СВЧ системи за предаване на информация 

 приложение на електронна изчислителна техника в радиотехническите системи 
 
Средно общо образование, стругар-фрезист 
II Математическа гимназия – Варна 

 Математика, български език, физика, химия, биология, история и география на България 

 руски език, немски език 

 текстил 
 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

Майчин език Български език 

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  
Участие в 
разговор  

Самостоятелно 
устно изложение   

Руски език C1 C1 C1 C1 C1 

Английски език B1 B2 B1 B1 B1 

Немски език A1 A1 A1 A1 A1 
 

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

Професионални умения 
 

Компютърни умения и 
компетенции 

Преподавател във ВУЗ, вкл. на английски език 
 

Добро владеене на MS-Office, MATLAB, MathCad, OrCAD 
Проектиране на печатни платки 

Други умения Ремонт и поддръжка на радиоелектронна апаратура, придобити чрез работа по проекти 
Шлосерство 

 

Свидетелство за управление на 
МПС 

B 

Публикации 
Проекти 

Семинари 
 

Курсове 
Сертификати 

45 публикации (5 в чужбина) и 5 учебни пособия  
12 научно-технически проекта 
Организиран семинар в ТУ-Варна „Някои проблеми при съвременните оптични комуникации” 
във връзка с дисертационния труд 
Воден курс по „Програмиране на I8086 Асемблер за PC” 
Поддръжка на 16-битови микрокомпютри 
 

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

