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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Христо Георгиев Вълчанов 
  

  

  

 052383439    Мобилен телефон        

hristo@tu-varna.bg  

http://cs.tu-varna.bg   

Социална мрежа/чат  

Пол Мъж | Дата на раждане 04/12/1963 | Националност българин  

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ    

  
 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

  

април 2016 - понастоящем Ръководител катедра „Компютърни науки и технологии” 

Технически университет – Варна, ФИТА, катедра „КНТ”, http://cs.tu-varna.bg 

 
Вид на дейността или сферата на работа 
Преподавателска и научноизследователска дейност със студенти, докторанти и асистенти. Водене на 
лекции по „Администриране на локални и Интернет мрежи”, „Интернет сървъри и услуги”, „Мрежово 
администриране”, „Разпределено програмиране”, „Компютърни мрежи”,  “Извличане на информация в 
Интернет”, „Принципи на операционните системи” 
 

2014-2016 Доцент 

Технически университет – Варна, ФИТА, катедра „КНТ”, http://cs.tu-varna.bg 

 
Вид на дейността или сферата на работа 
Преподавателска и научноизследователска дейност със студенти, докторанти и асистенти. Водене на 
лекции по „Администриране на локални и Интернет мрежи”, „Интернет сървъри и услуги”, „Мрежово 
администриране”, „Разпределено програмиране”, „Компютърни мрежи”,  “Извличане на информация в 
Интернет” 
 

1999-2014 Гл.асистент 

Технически университет – Варна, ФИТА, катедра „КНТ”, http://cs.tu-varna.bg 

 
Вид на дейността или сферата на работа 
Водене на лабораторни упражнения по “Разпределено програмиране”, “Администриране на локални и 
Интернет мрежи”, “Мрежови инфраструктури”, “Системно администриране за Windows сървъри”, 
“Операционни системи”, “Компилатори и интерпретатори”, “Операционни системи за реално време”, 
“Паралелно програмиране” 

1990-1999 Асистент 

Технически университет – Варна, ФИТА, катедра „ИТ” 

 
Вид на дейността или сферата на работа 
Водене на лабораторни упражнения по "Проектиране на ЕИМ и системи”, “Транслатори и операционни 
системи“, “Операционни системи”, “Компилатори и интерпретатори” 
 

1989-1990 Инженер технолог 

Завод за корабно машиностроене - Варна 

 
Вид на дейността или сферата на работа 
Проектиране на корабни  ел.табла 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

 

 

 

 

 

 

2004-2008 Доктор (по шифър 02.21.04 от 2008г.), Професионално 
направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”, 
тема „Интегриран подход за обектно-ориентирана 
разпределена симулация” 

 

Технически университет - Варна  

 

1984-1989 Инженер по електроника и автоматика  

Технически университет – Варна, специалност „Изчислителна техника” 

 

Майчин език български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

английски  B2 C1  B2  B2  C1  

  

руски C1  C1  C1  C1  C1  

  

 

 

Комуникационни умения ▪ отлични комуникационни умения, придобити от работата със студентите 

Организационни / управленски 
умения 

▪ в момента съм отговорен за катедра от 19 души 

Професионални умения ▪ Инструктор Cisco академия при Технически университет- Варна 

▪ Специализация: Microsoft Research, Budapest, Hungary 

▪ Специализация: Hewlett-Packard, San Francisco, USA 

Дигитални умения САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията 

Комуникация 
Създаване на 
съдържание 

Сигурност 
Решаване на 

проблеми 

 
Свободно ниво на 

владеене 
Свободно ниво на 

владеене 
Свободно ниво на 

владеене 
Свободно ниво на 

владеене 
Свободно ниво на 

владеене 

 
  

  

  

Други умения ▪ подводен спорт 

Свидетелство за управление на 
МПС 

категория B 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

 

  

 

 

Публикации 
 

74 публикации (13 в чужбина) 
6 учебни пособия 
1 книга на английски език 

Проекти Участие в 20 научно-технически проекта (5 международни) 

Отличия и награди 
 

2013г.  Грамота „Instructor Years of Service”- за 10 годишна активна работа като инструктор в 
Cisco Networking Academy® program от Senior Director Cisco Networking Academy 
2013г.  Грамота от Българската Асоциация на Мрежовите Академии и Cisco Systems България 
за най-дългогодишен опит като инструктор в Cisco академия 
2011г.  Кристален приз и диплома „The Best Paper” от Научна конференция РУ&СУ’15 за доклад  
Х.Вълчанов. Операционна среда за разпределена симулация. Научна конференция 2011. РУ, 
Русе, 2011. Том 50, с.3.2, 103-109 

Членства Член на ACM (Association for Computing Machinery) 

Член на IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
Член на САИ (Съюза по Автоматика и Информатика) 

Сертификати Сертификат за участие в интензивна програма за обучение на докторанти, постдокторанти и 
млади учени по проект BG051PO 001-3.3.04/13 

Сертификат Cisco Certified Network Associated (CCNA) ID CSCO10564123. Cisco Systems 

Сертификат Cisco Certified Academy Instructor (CCAI) ID 5409486584303. Cisco Systems 

Сертификат от Microsoft за завършен курс по “Implementing and Administering Microsoft Windows 
2000 Directory Services” 

  


