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1999,  NDB 

Informix Standard Query 

Language 

1999, NDB 

Power Designer 2001 
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2003, СУ 

Администриране на 

Oracle 10g Бази данни 

2010 - Oracle 

в областта на информационните технологии. Над 

15 години опит в проекти за разработване и 

внедряване на информационни системи като 

програмист, ръководител на софтуерна 

разработка и ръководител на проект.  

Над 15 години управленски опит в 

бизнеса и над 7 години управленски опит в 

администрацията в дейности, свързани с 

информационните технологии и управление на 

проекти; 

Над 15 години опит и над 10 успешно 

изпълнени проекта като ръководител на 

проект/екип - за разработване и внедряване на 

информационни системи (включително уеб 

базирани), свързани с обработка и анализ на 

данни, за големи организации, основно за 

публичната администрация;  

Участие в над три проекта свързани с 

прилагане на утвърдените стандарти и 

практиката в областта на информационната 

сигурност. 

дефиниране на системни изисквания и 

системна архитектура, опит в настройване на 

системна архитектура и бази данни, в 

информационната сигурност на уеб приложения и 

др. Дефиниране на системни изисквания, 

дефиниране на изискванията на разработваните 

системи и използване на техники за обектно-

ориентиран анализ и дизайн.  

Ръководител на екипа на софтуерната 

разработка за уеб базираната система за 

управление и съхранение на документи АИС 

„Документооборот”,внедрена от „Индекс-



 
България” ООД в над 360 различни 

организации с над 11 000 работни места. 

 

 

09.2014 – 12.2014 – Договор УД-04-

45/23.09.2014. с възложител Министерство на 

отбраната, с предмет Надграждане на 

Автоматизирана информационна система (АИС) 

„Документооборот” към АИС „е-

Документооборот” и внедряване върху 

съществуващата информационна инфраструктура 

на МО”  в рамките на договор № 13-32-

12/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма 

„Административен капацитет” (ОПАК), 

При изпълнението на договора е 

приложен утвърденият стандарт за Система за 

управление на информационната сигурност 

ISO 27001, за който Индекс-България е 

сертифицирано, както и съотвените практики 

в областта на информационната сигурност. 

Роля: Ръководител на екип 

 

01.07.2011 – 30.06.2013 – Разработване и 

внедряване на АИС „е-Парламент на Р. 

Сърбия” с възложител: Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа. 

Разработване и внедряване на Уеб 

базирана система, която обхваща основните 

дейности на законодателните процеси, повишава 

ефективността на работата в пленарна зала и в 

комисии, осигурява безхартиен процес на 

обработка на законодателни документи, 

автоматизация на дейностите с хартиени и 



 
електронно подписани електронни документи, 

управление на документооборота и контрол на 

задачите.  

Основен модул на системата е 

„Документооборот”, който осигурява безхартиен 

процес на обработка на законодателни 

документи, автоматизация на дейностите с 

хартиени и електронно подписани електронни 

документи, управление на документооборота и 

контрол на задачите.  

Реализирани са е-Администрация електронен 

архив, регистрация и управление на електронни 

документи, пристигащи чрез електронна поща и 

уеб сайтове, административни услуги на едно 

гише, система за управление на съдържанието, 

електронно заседание на комисия, електронно 

заседание в пленарна зала. 

В изпълнение на Анекс 1 към Договора е 

разработена и внедрена уеб базирана система за 

управление на документоборота в 

Републиканската избирателна комисия на 

Сърбия. 

Роля: Ръководител на проект 

 

07.01.2010 – 07.08.2010 - договор № ДОГ-

11/07.01.2010 с предмет: „Изграждане на 

съответната инфраструктура на българското 

бюро СИРЕНЕ и доставка на съответно 

хардуерно и софтуерно оборудване - проект по 

ГИП 2009 на Инструмента Шенген, Цел 4, 

Мярка 3" с бенефициент МВР-Дирекция 

"Международно оперативно полицейско 

сътрудничество". В изпълнение на заданието по 

договора, се проектира, разработи и внедри 

приложна информационна система за 



 
автоматизиране на документооборота, 

управление и съхранение на хартиени и 

електронни документи, консолидация на 

съдържанието на различни източници и 

подпомагане на процесите по комуникация и 

оперативно сътрудничество с международното 

звено Интерпол. 

При изпълнението на договора е 

приложен утвърденият стандарт за Система за 

управление на информационната сигурност 

ISO 27001, за който Индекс-България е 

сертифицирано, както и съотвените практики 

в областта на информационната сигурност. 

Роля: Ръководител на екип 

 

06.2010 – 11.2010 г. – „Надграждане на 

интегрираната уеб базирана информационна 

система на Народното събрание на Р България 

и развитие на сайта на НС до интернет 

портал”. Възложител: Народното събрание на 

Р България 

Проучване, анализ проектиране, 

разработване и внедряване на софтуер за 

надграждане на уеб базираната ИС на Народното 

събрание. И интернет портал на НС и развитие на 

сайта на НС до Интернет портал. 

Интегрираната информационна система на 

Народното събрание на Република България е 

многослойна WEB-базирана информационна 

система с централизирана база данни от 

транзакционен тип за над 500 потребители. 

Основен модул на системата е „Деловодство”, 

който автоматизира работата с хартиени и 

електронни документи, управлява 



 
докуметооборота и съхранението на документи в 

Народното събрание. Реализирани са е-услуги за 

граждани и бизнеса: регистриране и обработка на 

сигнали и предложения, както и предоставяне на 

обществена информация от архива, библиотеката, 

пресцентъра и други звена на НС. 

Роля: Ръководител на проект 

 

01.04.2008 – 30.07.2009 – Договор КС-ДИ-

21/18.12.2007 – Възложител: Сметна палата на 

Р България 

„Разработване и внедряване на 

Административна деловодно-архивна система и 

интранет портал на Сметната палата” 

Целта е създаване на обща 

информационна среда на Сметната палата чрез 

разработване на Интранет портал, Единна 

система за документооборот, Система за 

обработка на класифицирана информация и 

Система за е-обучение на служителите. 

Единната система за документооборот за 

Сметна палата и нейните териториални 

поделения позволява обработката, съхранението 

и управлението на данни за документи и и 

управление на документи в хартиен електронен 

вид по време на целия им жизнен цикъл. 

Поддържа номенклатурни дела съгласно 

Закона за националния архивен фонд. 

Системата за обработка на класифицирана 

информация изпълнява функции, свързани 

със създаване, деловодна регистрация, 

обработка, движение и съхранение на 

документи, съдържащи класифицирана 

информация. Системата е разработена съгласно 



 
условията на ЗЗКИ и правилника за неговото 

прилагане. 

При изпълнението на договора е 

приложен утвърденият стандарт за Система за 

управление на информационната сигурност 

ISO 27001, за който Индекс-България е 

сертифицирано, както и съотвените практики 

в областта на информационната сигурност. 

Роля: Ръководител на проект 

 

07.2014 – 12-2014 – Възложител Българска 

агенция по безопасност на храните 

Договор по програмата за трансгранично 

сътрудничество България-Сърбия (ИПП) за 

разработване и внедряване на уеб базирана 

Единна информационна система „Едно здраве” 

Роля: Директор на проекта 

 

19.09.2014 – 19.11.2014 - Възложител 

Национален център по трансфузионна 

хематология - Договор № 61/19.09.2014 г. с 

предмет:   „Изграждане и пускане в експлоатация 

на уеб портал на информационната система по 

трансфузионна хематология за нуждите на 

Национален център по трансфузионна 

хематология”. Договорът за изграждане и пускане 

в експлоатация на уеб-портал на 

информационната система по трансфузионна 

хематология на национален център по 

трансфузионна хематология е част от проекта 

 ВG051PО001-6.2.10 „Национална 

информационна система по трансфузионна 

хематология“ в рамките на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. Изграденият 

уеб-портал предоставя информация в няколко 



 
независими направления, като общо предоставя 

шест електронни услуги. Софтуерната 

архитектура на системата, осигуряваща 

електронните услуги, е на базата на трислойния 

модел.  Модулите, предоставящи електронни 

услуги са разработени с използването на Java 

технология и използването на база данни 

Microsoft SQL. 

Роля: Ръководител на екип 

08.2012-10.2013 – Възложител: 

Прокуратурата на Р България - Договор с 

предмет „АИС „Разследване в МВР” - 

Разработване и изграждане на конвертори, 

филтри и информационна система, като елемент 

на ведомствена комуникационна компонента за 

свързване на системата на МВР за регистриране 

на събития и обекти по наказателния процес към 

ядрото на единната информационна система за 

противодействие на престъпността (ЕИСПП). 

Системата е многослойна, уеб базирана, 

осигурява информация, необходима за 

мониторинг и управление на процеса 

“Разследване в МВР” и обмен на данни с други 

системи на МВР и с ядрото на ЕИСПП. ( 

JAVA2ЕЕ, JSF 1.2, Hibernate, Tomcat, релационна 

СУБД) 

При изпълнението на договора е 

приложен утвърденият стандарт за Система за 

управление на информационната сигурност 

ISO 27001, за който Индекс-България е 

сертифицирано, както и съотвените практики 

в областта на информационната сигурност. 

Роля: Ръководител на екип 

01.2013 – 07.2013 - „Единна 



 
информационна система на медицинската 

експертиза в България” Възложител: 

Национална експертна лекарска 

комисияПроучване, анализ, проектиране, 

разработване и внедряване на Уеб базирана 

система с трислойна архитектура с 

централизирана база данни. Моделира и 

автоматизира всички основни процеси на 

органите на медицинската експертиза. Поддържа 

редица регистри. На базата на въведените и 

обработени данни, автоматично подготвя и 

отпечатва различни видове документи за нуждите 

на медицинската експертиза и друга деловодна 

документация.  Позволява работа в реално време 

на над 500 потребители. Реализирани са 

електронни административни услуги за граждани 

и институции. 

Роля: Ръководител на проект  

11.2006 – 11.2007 – Договор № 

EuropeAid/122540/D/SV/BG – Разработване и 

внедряване АИС „Е – услуги на МВР”. 

Бенефициент: МВР - Проучване, анализ, 

проектиране, разработване и внедряване на уеб 

базирана система и портал за електронни услуги. 

Системата е изградена като уеб портал, 

използвайки инструментариума на BEA 

WebLogic. В обхвата на АИС „е-Услуги на 

МВР” са включени електронни услуги, 
свързани с издаването на документи за 

самоличност, свидетелства за управление на 

МПС, документи за регистрация на МПС, 

заявления до полицейските органи за извършени 

престъпления и др. Системата е свързана със 

съществуващи национални системи на МВР и 



 
националната система за електронно разплащане 

e-Pay. 

Роля: Ръководител на проект  

Венцислав 

Борисов 

Атанасов 

Ключов 

експерт 1 – 

Моделиране 

на работни 

процеси и 

анализ на 

данни 

19 Магистър по икономика,  

2006 г., диплома серия 

УНСС-2006 № 000606, 

УНСС 

 

Магистър, инженер по 

изчислителна техника – 

1984 г. , Сер. В. № 

008168 - Национален 

Военен Университет – 

Шумен 

 

Сертификати: 

 CBAP (Certified 

Business Analysis 

Professional)  SkillSoft и 

Proel Ltd. изх. № 

137/27.04.2015/1 

 Системен анализ, 

Девелопа Консулт 

 Сертификационен път 

за системен аналитик с 

използване 3D-

VEнадстройката на 

RationalRose, 

Университет на 

фирмата Юнисис,  

Милтън Кийнс, 

Великобритания: 

 3D-VE - 

Workshop for 

2014 г. и продължава – Експерт по бизнес 

анализ и проектиране в „Индекс-България“ ООД, 

2008 – 2014 г. – „Лирекс БГ” ООД - Експерт по 

бизнес анализ, ръководител проект  

 

Професионален опит: 

Над 19 години общ професионален опит в 

областта на информационните технологии и 

автоматизираните информационни системи.  

Над 5 години професионален опит в областта 

на бизнес анализа, описанието на работните 

процеси, проектирането и програмирането на 

ИТ проекти, разработване на методологии; 

създаване на модели за събиране и обработка 

на данни; обработване и анализ на 

информация. 

Специализация по Бизнес анализ и 

Управление на проекти. Познава и използва 

съвременни световноизвестни стандарти в 

бизнес моделиране.  

 

За всички, описани по-долу проекти, в 

които е взел участие, експертът е извършвал 

разработване на методологии, създаване на 

модели за събиране и обработка на данни и 

обработване и анализ на информация: 

 

09.2014 – 12.2014 – Договор УД-04-

45/23.09.2014. с възложител Министерство на 

отбраната, с предмет Надграждане на 

Автоматизирана информационна система (АИС) 

„Документооборот” към АИС „е-

Владее български и 

английски езици 

 



 
Experienced 

Layer 3 

Architects, 2 days, 

2006, Unisys 

University, Milton 

Keynes, UK 

 (3D-VE уъркшоп 

за опитни 

архитекти на 

слой 3, 

Университет на 

Юнисис, Милтън 

Кийнс, 

Великобритания) 

 Mastering 

Requirenets 

Management with 

Use Cases, 3 

days, 2006, 

Unisys 

University, Milton 

Keynes, UK 

 (Управление на 

изискванията с 

юз-кейси, 

Университет на 

Юнисис, Милтън 

Кийнс, 

Великобритания) 

 008889 Principles 

of Modeling 

(02/12/2005), 

Unisys 

University; 

Internet course 

Документооборот” и внедряване върху 

съществуващата информационна инфраструктура 

на МО”  в рамките на договор № 13-32-

12/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма 

„Административен капацитет” (ОПАК), 

Роля: Бизнес анализатор, проектант 

09.2014 – 19.11.2014  - Възложител: 
Национален център по трансфузионна 

хематология 

Договор № 61/19.09.2014 г. с предмет:   

„Изграждане и пускане в експлоатация на уеб 

портал на информационната система по 

трансфузионна хематология за нуждите на 

Национален център по трансфузионна 

хематология”. 

Договорът за изграждане и пускане в 

експлоатация на уеб-портал на информационната 

система по трансфузионна хематология на 

национален център по трансфузионна 

хематология е част от проекта  ВG051PО001-

6.2.10 „Национална информационна система по 

трансфузионна хематология“ в рамките на 

Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”. Изграденият уеб-портал предоставя 

информация в няколко независими направления, 

като общо предоставя шест електронни услуги. 

Софтуерната архитектура на системата, 

осигуряваща  електронните услуги, е на базата на 

трислойния модел.  Модулите, предоставящи 

електронни услуги са разработени с използването 

на Java технология и използването на база данни 

Microsoft SQL.  



 
 (Принципи на 

моделирането, 

Университет на 

Юнисис, 

Интернет курс) 

 Principles of Use-

Case modeling 

with UML 

(05/12/2005), 

Unisys 

University; 

Internet course 

 (Принципи на 

юз-кейс 

моделирането с 

UML, 

Университет на 

Юнисис, 

Интернет курс) 

 Principles of 

Analysis p.I & II 

(06-07/12/2005), 

Unisys 

University; 

Internet course 

 (Принципи на 

анализа, 

Университет на 

Юнисис, 

Интернет курс, 

2бр. ) 

 Principles of 

Modeling 

Behavior with 

UML 

Роля: Бизнес анализатор 

 

07.2011 – 06.2013 – Разработване и 

внедряване на АИС „е-Парламент на Р. 

Сърбия” с възложител: Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа. 

Разработване и внедряване на Уеб 

базирана система, която обхваща основните 

дейности на законодателните процеси, повишава 

ефективността на работата в пленарна зала и в 

комисии, осигурява безхартиен процес на 

обработка на законодателни документи, 

автоматизация на дейностите с хартиени и 

електронно подписани електронни документи, 

управление на документооборота и контрол на 

задачите.  

Основен модул на системата е 

„Документооборот”, който осигурява безхартиен 

процес на обработка на законодателни 

документи, автоматизация на дейностите с 

хартиени и електронно подписани електронни 

документи, управление на документооборота и 

контрол на задачите. Реализирани са  е-

Администрация електронен архив, регистрация и 

управление на електронни документи, 

пристигащи чрез електронна поща и уеб сайтове, 

административни услуги на едно гише, система за 

управление на съдържанието, електронно 

заседание на комисия, електронно заседание в 

пленарна зала.В изпълнение на Анекс 1 към 

Договора е разработена и внедрена уеб базирана 

система за управление на документоборота в 

Републиканската избирателна комисия на 

Сърбия. 



 
(08/12/2005), 

Unisys 

University; 

Internet course 

 (Принципи на 

моделирането на 

поведение с 

UML, 

Университет на 

Юнисис, 

Интернет курс) 

 Essentials of IBM 

Rational Software 

Architect (04-

05/04/2006), 

Unisys 

University; 

Internet course 

 (IBM Rational 

Software за 

архитекти, 

Университет на 

Юнисис, 

Интернет курс) 

 019092 -3D-VE 

Techniques for 

Experienced 

Layer 3 Architects 

(15/01/2007), 

Unisys 

University; 

Internet course 

 (3D-VE техники 

за опитни 

архитекти на 

Роля: Бизнес анализатор, проектант 

 

07.01.2010 – 07.08.2010 - договор № ДОГ-

11/07.01.2010 с предмет: „Изграждане на 

съответната инфраструктура на българското 

бюро СИРЕНЕ и доставка на съответно 

хардуерно и софтуерно оборудване - проект по 

ГИП 2009 на Инструмента Шенген, Цел 4, 

Мярка 3" с бенефициент МВР-Дирекция 

"Международно оперативно полицейско 

сътрудничество". В изпълнение на заданието по 

договора, се проектира, разработи и внедри 

приложна информационна система за 

автоматизиране на документооборота, 

управление и съхранение на хартиени и 

електронни документи, консолидация на 

съдържанието на различни източници и 

подпомагане на процесите по комуникация и 

оперативно сътрудничество с международното 

звено Интерпол. 

Роля: Бизнес анализатор, проектант 

 

04.2008 – 07.2009 – Договор КС-ДИ-

21/18.12.2007 – „Разработване и внедряване на 

Административна деловодно-архивна система и 

интранет портал на Сметната палата” 

Целта е създаване на обща 

информационна среда на Сметната палата чрез 

разработване на Интранет портал, Единна 

система за документооборот, Система за 

обработка на класифицирана информация и 

Система за е-обучение на служителите. 

Единната система за документооборот за 



 
слой 3, 

Университет на 

Юнисис, 

Интернет курс) 

 PRINCE2 Основи 

(PRINCE2 

Foundation 

Examination)- 

04.2010 

 Курсове по Oracle:  

 Oracle 11i E-

Business Suite, 

Университет на 

фирмата Юнисис 

(Април 2006); 

 Oracle 10g 

Application 

Server 

Administration, 

Университет на 

фирмата Юнисис 

(2006); 

 Oracle 9i DB 

Administration 

(2004), 

ТехноЛогика 

ООД, София, 

България 

Designer/2000, 

Developer/2000, PL/SQL 

and Sql *Plus (1998), 

ТехноЛогика ООД 

Сметна палата и нейните териториални 

поделения позволява обработката, съхранението 

и управлението на данни за документи и и 

управление на документи в хартиен електронен 

вид по време на целия им жизнен цикъл. 

Поддържа номенклатурни дела съгласно 

Закона за националния архивен фонд. 

Системата за обработка на класифицирана 

информация изпълнява функции, свързани 

със създаване, деловодна регистрация, 

обработка, движение и съхранение на 

документи, съдържащи класифицирана 

информация. Системата е разработена съгласно 

условията на ЗЗКИ и правилника за неговото 

прилагане. 

Роля: Бизнес анализатор, проектант 

 

Януари 2012 – Януари 2013 Възложител: 
Изпълнителна агенция Морска администрация, 

МТИТС 

Информационна система „PORTSTAT” 

за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска 

администрация”, МТИТС,  

Роля: Ръководител на софтуерния екип, 

Главен проектант Дефинира обхвата на проекта 

и необходимите ресурси за разработване на 

системата. Бизнес анализ. Проектиране на 

софтуерното решение. Използване на UML, MS 

.Net framework v4.0, ASP .Net, AJAX, C#, 

JavaScript, HTML, CSS, SQL Server 2008, IIS 7.0. 

Извличане на изискванията на Бенефициента от 

тръжната документация и дизайн на софтуерната 

архитектура на системата. Дизайн на системата. 

Ръководене на софтуерния екип по време на 



 
всички фази на проекта. Програмиране на модули 

на системата. 

Януари 2011 – Юли 2011 Възложител: 

ИА за насърчаване на малките и средни 

предприятия 

Национален експортен Уеб портал и 

база данни за Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средни 

предприятия, София, България,  

Роля: Ръководител на софтуерния екип и 

Главен проектант и програмист. Дефинира 

обхвата на проекта и необходимите ресурси за 

разработване на системата. Бизнес анализ 

Проектиране на софтуерното 

решение.Използване на UML, MS. Net framework 

v4.0, ASP .Net, AJAX, C#, SQL Server 2008, IIS 

7.0, JavaScript, HTML, CSS. Извличане на 

изискванията на Бенефициента от тръжната 

документация и дизайн на софтуерната 

архитектура на системата. Дизайн на портала. 

Ръководене на софтуерния екип по време на 

всички фази на проекта. Програмиране на модули 

на системата. 

Декември 2009 – Септември 2010 

Възложител: МВР 

Система за трансфер и съхранение на 

цифрови изображения за МВР, 

Роля: Ръководител на софтуерния проект, 

Главен проектант и програмист. Дефиниране на 

обхвата и необходимите ресурси за 

разработване на системата. Бизнес анализ. 

Проектиране на софтуерната система за 

трансфер и съхранение на цифрови 



 
изображения. Използване на UML, MS .Net 

framework v3.5, ASP .Net, AJAX, C#, J2EE, 

JavaScript, HTML, CSS, MS SQL Server 2005 и 

XML. Извличане на изискванията към системата 

използвайки тръжната документация на 

бенефициента и дизайн на софтуерната 

архитектура на системата. Дефиниране на Юз-

кейс модел на системата и управление и контрол 

на екипите при реализацията й. Организационен 

и структурен анализ за оптимизиране работата на 

МВР със системата. Разработка на стратегически 

и нормативни документи за потребителите на 

системата. Програмиране на модули на 

системата. 

Януари 2009 – Април 2010 - Възложител: 

Българска агенция по безопасност на храните 

Национална интегрирана 

информационна система за Българска агенция 

по безопасност на храните 

Роля: Водещ проектант и ръкводител на 

екип. Управление на екип за разработване на 

модул за предаване на данни към 

Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие”, 

бизнес анализ на информационните процеси в 

НВМС, извличане на потребителските 

изисквания към системата, определяне на тези 

от архитектурна важност  и дизайн на цялата 

система. Дефиниране на обхватът и 

архитектурата на системата. Организационен и 

структурен анализ за оптимизиране работата на 

НВМС със системата. Разработка на 

стратегически и нормативни документи за 

потребителите на системата. Използване на 

Oracle 10g, Java и XML. 



 
Април 2009 – Юли 2009 Възложител: 

Лирекс БГ ООД 

Автоматизирана система за електронно 

гласуване,  

Бизнес анализ, проектиране на 

софтуерната система за електронно гласуване. 

Използване наUML, MS .Netframeworkv3.5 andC# 

. Извличане на изискванията към системата 

използвайки изборното законодателството на 

Република България и дизайн на хардуерната 

и софтуерната архитектура на системата. 

Дефиниране на Юз-кейс модела на системата и 

управление и контрол на екипите при 

реализацията и експерименталното използване на 

системата на парламентарните избори през юли 

2009. 

Роля: Ръководител на проекта (софтуерен и 

хардуерен екип),г Главен проектант, бизнес 

анализатор и програмист. 

Николай 

Маринов 

Николов 

Ключов 

експерт 2 - 

експерт ИТ - 

бази данни 

17 Магистър – Компютърни 

системи, 2007 г., № 

97384 от 14.12.2007г.,ТУ 

София 

 

Сертификати: 

 Oracle 9i Certified 

Professional, Oracle 

2004 

  Oracle Database 

Administration Level 1, 

Oracle 2006 

 Oracle Database 

2000 г. – продължава „Индекс-България” 

ООД - Ръководител на звено „Системни 

администратори”, експерт бази данни  

Над 15 години общ професионален опит в 

областта на информационните технологии. 

Разработка и внедряването информационни 

системи; инсталация, конфигуриране, 

диагностика, съпровождане и поддържане на 

стандартен, базов и приложен софтуер и 

хардуерни сървър. 

Повече от 9 години опит в проектиране, 

изграждане, внедряване и поддържане на бази 

данни със средствата на предложената от 

Владее български и 

английски езици 

 



 
Administration Level 2, 

Oracle 2007 

 Oracle 10g Certified 

Associate, Oracle 2007 

 Oracle Enterprise 

Content Management, 

Oracle 2008 

 Oracle Database 10g: 

Implementing Audit 

Vault, Oracle 2009 

 Oracle Database 10g: 

Implementing Database 

Vault, Oracle 2009 

 SIB (Steria 

Interconnection Box) 

for VIS: Maintenance 

and Administration 

Certified Expert, 

STERIA Брюксел 

2009 

 SIB (Steria 

Interconnection Box) 

for VIS Certified 

Trainer, STERIA 

Брюксел 2009 

 Steria Complitt 

Maintenance and 

Administration 

Certified Expert, 

STERIA Брюксел 

2009 

 Steria  CompliTT 

Certified Trainer, 

STERIA Брюксел 

2009 

участника система за управление на бази 

данни Oracle Database. 

Проектиране и програмиране на 

приложения за релационната система за 

управление на бази данни Oracle Database в 

над .Миграция на данни. Разработка на 

процедури за архивиране и възстановяване 

(BACKUP и RESTORE) на експлоатираните бази 

данни; проектиране, разработка и експлоатация 

на бази данни. Опит във всички фази на 

системната интеграция и системния инженеринг; 

опит във всички фази на разработка на бази 

данни и приложения за бази данни; опит със 

софтуер за интеграция на бизнес и 

информационни системи, в частност приложни 

сървъри за интеграция на бизнес приложения, 

системи за управление на уеб портали, софтуер за 

автоматизация на бизнес процеси; опит в 

конфигурирането на техническата среда на 

компютърни системи, вкл. хардуер, приложен 

софтуер, мрежова инфраструктура и сигурност; 

практически опит с платформите Windows и 

Linux; практически опит с Java, J2EE сървъри за 

приложения, SOA, релационни бази данни. 

Отлично владеене на разработването на 

приложения, свързани със системи за управление 

на релационни бази от данни Oracle Database.  

Поддържане и организация на експлоатацията на 

информационни системи. 

Участие в изпълнението на сходни 

услуги: 

2000 – продължава – Експерт бази 

данни, гаранционно и следгаранционно 

поддържане и развитие на типовите програмни 

продукти, разработени и внедрени от „Индекс-



 
 Обектно-ориентирано 

програмиране в Java, 

България СУ 2004 

 Уеб дизайн и 

програмиране за 

интернет с използване 

на PHP, Теза ООД 

България 2011 

 DELL  ID:1181586 - 

2009 

 DELL CSE Associate 

Server Certification 

V10.=0 (DCSE ID:821) 

 DELL ID: 3036 - 2013 

 Enterprice Service 

Force L1 

 DELL 2013 

 DTRSS0309WBTS – 

DELL Tower and Rack 

Server Solutions – 

Sales v7 0113 

 DPES0909WBTT – 

Dell PowerEdge Server 

Technical v2 

Implementation Boot 

Camp 

България” ООД на над 11 500 работни места - 

АИС „е-Документооборот” и АИС 

„Класифицирана информация”. 

2000 – 2014 г. – Ръководител на екип 

системни администратори, експерт по бази данни 

- инсталиране, конфигуриране и настройка на 

СУБД Oracle и други базови програмни средства 

и поддържане на непрекъснатата им работа в 

редица договори с Министерство на отбраната и 

неговите структури за доставка, внедряване, 

гаранционно и следгаранционно поддържане на 

АИС „Документооборот” и АИС „Класифицирана 

информация” 

09.2014 – 12.2014 – Експерт бази данни, 

ръководител на екипа по внедряване и поддръжка 

- Договор с възложител Министерство на 

отбраната № УД-04-45/23.09.2014г. - надграждане 

на АИС „Документооборот” към АИС „е-

Документооборот” и внедряване върху 

съществуващата информационна инфраструктура 

на Министерство на отбраната  

12.2006 – 06.2014 – Ръководител на 

екипа системни администратори, конфигуриране 

и настройка на СУБД и други базови програмни 

средства, и поддържане на непрекъснатата им 

работа по няколко последователни договора с 

Народното събрание на Р България за 

разработване, надграждане и поддържане на 

Интегрираната информационна система (ИИС) на 

Народното събрание на Р България. 

Интегрираната информационна система e 

разработена като технологична система, 

моделираща всички основни дейности на 

Народното събрание и се състои от 11 модула. 



 
Основен модул на системата е модул „Виртуално 

деловодство и Деловодство”, който автоматизира 

работата с хартиени и електронни документи и 

управлява документооборота в НС.  

07.2011-02.2013 – Ръководител на екипа 

системни администратори, експерт бази данни, 

гаранционно и следгаранционно поддържане - 

Договор SER/18/2011 с възложител ОССЕ – 

Разработване и внедряване на Информационна 

система „е-Парламент” на Репубилка  Сърбия.-  

Разработване и внедряване на Уеб базирана 

система, която обхваща основните дейности на 

законодателните процеси, повишава 

ефективността на работата на НС на Р Сърбия.  

Основен модул на системата е 

„Документооборот”, който осигурява безхартиен 

процес на обработка на законодателни 

документи, автоматизация на дейностите с 

хартиени и електронно подписани електронни 

документи, управление на документооборота и 

контрол на задачите.  

03.2012 – 04.2012 – Експерт бази данни, 

внедряване и поддръжка по договор № РД 51-25 

/01.03.2012 с Министерство на земеделието и 

храните - “Надграждане на внедрената система за 

управление на документооборота в МЗХ до 

корпоративен лиценз за уеб-базирана система “е-

Документооборот”. 

04.2012  - 05.2012 - Експерт бази данни, 

внедряване и поддръжка по договор с 

Възложител Лукойл България  - Доставка, 

инсталиране, внедряване и гаранционно 

поддържане на уеб базирана система за` 

управление на документооборота АИС „е-



 
Документооборот” 

08.2011 – 10.2011 – Експерт бази данни, 

внедряване и поддръжка по договор № РД21-

242/26.08.2011 г. с възложител Национален 

статистически институт - „Доставка, 

инсталиране, внедряване и гаранционно 

поддържане на програмен продукт за 

„Електронна система за управление на документи 

(АИС „е – Документооборот” – уеб система)”. 

2010 – продължава – Ръководител на 

екипа по внедряване на ИТ архитектура и бази 

данни и гаранционно и следгаранционно 

поддържане по договори с Дирекция 

международно оперативно сътрудничество - МВР 

– Изграждане на съответната инфраструктура на 

българското бюро СИРЕНЕ и гаранционно и 

следгаранционно поддържане, проект по ГИП 

2009 на инструмента ШЕНГЕН. В рамките на 

проекта е извършено проектиране, 

разработване, внедряване и в момента се 

извършва следгаранционно поддържане на 

приложна информационна система за 

автоматизиране на документооборота, в 

международното звено Интерпол. 

11.2011 – продължава – Програмист, 

експерт по бази данни , експерт по поддръжката 

по няколко последователни договора с 

възложител Министерство на финансите за 

надграждане на АИС “Документооборот” към 

уеб-базирана версия на системата, гаранционно 

поддържане и системно следгаранционно 

обслужване. 

2009 – продължава – Ръководител на екипа 

за системно следгаранционно обслужване r 



 
eксперт ббази данни Oracle по ежегодни договори  

със 113 Районни съдилища  за разширено 

системно следгаранционно поддържане на АИС 

„Бюра съдимост” – уеб базирана система за 

издаване на свидетелства за съдимост.  

11.2006 – 11.2007 – Експерт бази данни 

Oracle по Договор № 

EuropeAid/122540/D/SV/BG – Разработване и 

внедряване АИС „Е – услуги на МВР”. 

Бенефициент: МВР - Проучване, анализ, 

проектиране, разработване и внедряване на уеб 

базирана система и портал за електронни услуги. 

Системата е изградена като уеб портал, 

използвайки инструментариума на BEA 

WebLogic. В обхвата на АИС „е-Услуги на 

МВР” са включени електронни услуги, 
свързани с издаването на документи за 

самоличност, свидетелства за управление на 

МПС, документи за регистрация на МПС, 

заявления до полицейските органи за извършени 

престъпления и др. Системата е свързана със 

съществуващи национални системи на МВР и 

националната система за електронно разплащане 

e-Pay 

Красимир 

Иванов Гуцев 

Ключов 

експерт 3 – 

старши 

програмист 

17 Магистър, специалност 

“Информатика” 1999 г. 

Сер. А -2000 СУ 

№145868 СУ “Св. 

Климент Охридски 

 

 

Сертификати: 

 Oracle WebLogic 

Server 11g R3 System 

Administration, TEZA,  

2000-продължава - „Индекс-България” 

ООД – старши програмист до зам. Директор на 

дирекция „Приложни програмни системи”  

1997 – 2000 г. – Институт за компютърни 

технологии – МВР – Програмист 

 

Над 17 години опит в областта на 

информационните системи и технологии, участие 

в проекти по разработка и внедряване на уеб 

базирани информационни системи за големи 

Владее български и 

английски езици 

 



 
05.10.2012 

 Oracle Datebase SQL 

Certified Expert, 

ORACLE, 07.09.2009 

 Oracle9iAS Release 2: 

DataBase 

Administration, 

ORACLE, 21.02.2003 

 Java Script, On Target 

Training, ref. No 

16560/2015 

 Обектно-ориентирано 

програмиране на 

Java.Среди за 

разработка и 

компонентни модели,  

СУ София, 10.2004 

 Administering 

Microsoft SQL Server 

2012 Databases –

Microsoft 28.11.2014 

 Informix Dynamic 

Server Technical 

Professional v.2, IBM, 

10.06.2010 

 Informix 11.5 

Bootcamp, IBM 

Bulgaria Ltd., 

10.06.2010 

 Advanced 

PowerBuilder Controls, 

PowerSoft, 19.02.1999 

 Building Dynamic Web 

Site with PB, 

PowerSoft, 23.04.1999 

организации, основно за публичната 

администрация; дефиниране на системни 

изисквания и системна архитектура, дефиниране 

на бази данни и използване на техники за 

обектно-ориентиран анализ и дизайн.  

Над 3 години опит с предложената от 

участника технологии за разработване на 

софтуер;познава съвременни езици за 

програмиране,  познаване на 

съвременните езици за програмиране; 

Участва като програмист в над  5 

успешно извършени услуги за информационни 

системи. 

Опит в настройване на системната 

архитектура и бази данни, в информационна 

сигурност на уеб-приложения. Проектиране на 

бази данни, проектиране и реализация на бизнес-

ориентирани системи; разработката и 

внедряването на бази данни и информационни 

системи за големи организации; умения и опит в 

обектно-ориентирано програмиране; прилагане 

на съвременни стандарти (включително Open 

Standards) при проектиране, разработка и 

внедряване на информационни системи и големи 

бази данни; над 10 години опит във всички фази 

на разработването на бази данни, опит в 

прилагане на XML технология; изграждане на 

клиент-сървър технологии, на разпределени и 

многослойни информационни решения. Експерт 

по DMS-Workflows с дългогодишен опит и 

задълбочени познания в системи да управление 

на документопотока. 

Участие в проекти: 

19.09.2014 – 19.11.2014 



 
 Mastering Data 

Windows, PowerSoft, 

17.02.1999 

 Fast Track to Web Site 

Development, 

PowerSoft, 21.04.1999 

Договор № 61/19.09.2014 г. с предмет:   

„Изграждане и пускане в експлоатация на уеб 

портал на информационната система по 

трансфузионна хематология за нуждите на 

Национален център по трансфузионна 

хематология” .Договорът за изграждане и 

пускане в експлоатация на уеб-портал на 

информационната система по трансфузионна 

хематология на национален център по 

трансфузионна хематология е част от проекта 

 ВG051PО001-6.2.10 „Национална 

информационна система по трансфузионна 

хематология“ в рамките на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. Изграденият 

уеб-портал предоставя информация в няколко 

независими направления, като общо предоставя 

шест електронни услуги. 

Софтуерната архитектура на системата, 

осигуряваща  електронните услуги, е на базата на 

трислойния модел.  Модулите, предоставящи 

електронни услуги са разработени с използването 

на Java технология и използването на база данни 

Microsoft SQL.  

Роля: Ръководител софтуерна разработка 

(JAVA, JSF 1.2, Hibernate, Tomcat, СУБД Oracle) 

01.2013 – 07.2013 - „Единна 

информационна система на медицинската 

експертиза в България”  

Възложител: Национална експертна 

лекарска комисия 

Проучване, анализ, проектиране, 

разработване и внедряване на Уеб базирана 

система с трислойна архитектура с 

централизирана база данни. Моделира и 

автоматизира всички основни процеси на 



 
органите на медицинската експертиза. Поддържа 

редица регистри. На базата на въведените и 

обработени данни, автоматично подготвя и 

отпечатва различни видове документи за 

нуждите на медицинската експертиза и друга 

деловодна документация.  Позволява работа в 

реално време на над 500 потребители.  

Реализирани са електронни 

административни услуги за граждани и 

институции.   , 

Роля: Старши програмист (уеб 

приложение - JAVA, JSF 1.2, Hibernate, Tomcat, 

СУБД Oracle) 

09.2012 -10-2013 - Разработване и внедряване на 

ИИС за управление на дейността „Разследване в 

МВР и модули за обмен на данни между ядрото 

на ЕИСПП и МВР” 

Възложител: Прокуратура на Р България 

Бенефициент: МВР 

Многослойна, уеб-базирана система. 

Роля: Старши програмист (уеб 

приложение - JAVA, JSF 1.2, Hibernate, Tomcat, 

СУБД Oracle) 

07.2011 – 02.2013 – Разработване и 

внедряване на АИС „е-Парламент на Р. Сърбия”.  

Възложител: Организацията за сигурност 

и сътрудничество в Европа 

Многослойна, уеб-базирана система, 

която обхваща основните дейности на 

законодателните процеси парламента на Р 

Сърбия. Автоматизира дейностите с хартиени и 

електронно подписани документи, управление на 

документи и контрол на задачите. Реализирани 

са електронни услуги. Осигурява безхартиен 



 
процес на обработката на документи. 

Приложният софтуер на системата е базиран на 

Oracle Universal Content Management, заедно с 

Oracle DB, Oracle Linux и OracleVM. 

Роля: Ръководител софтуерна разработка (уеб 

приложение - JAVA, JSF 1.2, Hibernate, Tomcat, 

СУБД Oracle) 

08.2011 – 11.2011 - Разработване на 

интегрирани уеб базирани услуги и доставка на 

хардуерно оборудване за Националното 

централно бюро Интерпол.  

Възложител:Централа на ИНТЕРПОЛ – 

Лион, Франция. Бенефициент: Национално бюро   

Интерпол-МВР 

Системата е реализирана като 

централизирано уеб базирано приложение с 

многослойна SOA архитектура. Предоставя 

средства на повече от 3000 потребители да 

извършват справки по определени критерии в 

базите данни на Интерпол.  Включва J2EE сървър 

за приложение, Oracle WebLogic Server, сървър 

бази данни IBM Informix и мрежови устройства 

Cisco. 

Роля:  Разработчик на уеб приложение 

(WEB приложение – JAVA,JSF 1.2 , 

RichFaces,Hibernate, WebLogic, Informix) 

06.2010 – 11.2010 - Разработване и внедряване на 

софтуер за надграждане на съществуващата уеб 

базирана информационна система на Народното 

събрание и развитие на сайта на НС до Интернет 

портал. 

Възложител: Народно събрание на 

РБългария 
Интегрираната информационна система на 



 
Народното събрание на Република България е 

многослойна WEB-базирана информационна 

система с централизирана база данни от 

транзакционен тип за над 500 потребители. 

(JAVA/J2EE, Oracle Database, сървър за 

приложения Tomcat, операционна система Oracle 

Linux, среда за виртуализация VMware ESX) 

Реализирани са е-услуги за граждани и бизнеса: 

регистриране и обработка на сигнали и 

предложения, както и предоставяне на 

обществена информация от архива, библиотеката, 

пресцентъра и други звена на НС.  

Роля: Старши програмист (уеб приложение - 

JAVA, JSF 1.2, Hibernate, Tomcat, СУБД Oracle) 

11.2006 – 11.2007 

Бенефициент: Министерство на 

правосъдието 
Разработване и внедряване на Уеб Портал „Е-

правосъдие” за Министерство на правосъдието по 

проект  EuropeAid/120184/D/SV/BG „Електронно 

правосъдие”. Разработени са 24 вида електронни 

онлайн услуги. Презентационната част е 

реализирана с Oracle портал. Използвани са 

средства на Java и Pearl. База данни Oracle 

Database 10g. 

Роля: Старши програмист (уеб приложение - 

JAVA, JSF 1.2, Hibernate, Tomcat, СУБД Oracle) 

11.2004 – 12.2005 - Проект по програма 

ФАР с бенефициент Министерство на 

правосъдието: Автоматизирана уеб базирана 

информационна система „Бюра съдимост”, 

внедрена в 113 районни съдилища и 

Министерство на правосъдието. Системата 

автоматизира издаването на свидетелства за 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Application%20Data/Microsoft/Word/Referencia_MinJustice_Portal%20e-Justice_20071119.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Application%20Data/Microsoft/Word/Referencia_MinJustice_Portal%20e-Justice_20071119.pdf


 
съдимост за гражданите 

Роля: Разработчик на уеб приложение 

(WEB приложение – C#, IIS, Oracle)  

Васил 

Димитров 

Шулев 

Ключов 

експерт 3 – 

старши 

програмист 

15 Магистър, специалност 

“Информатика”–2001 г. 

Сер. А -2002 СУ № 

162228 СУ “Св. Кл. 

Охридски” 

 

Владее български и 

английски езици 

Сертификати: 

 OPN Oracle ECM 11g 

Implementation Boot 

Camp, ORACLE,  

10.09.2011 

 Java Script, On Target 

Training, ref. No 

16568/2015 

 Програмиране с “Java, 

frameworks – JSF, 

Hibernate, Spring”, 

ТЕЗА ЕООД, 

10.03.2007 

 Обектно-ориентирано 

програмиране на 

Java.Среди за 

разработка и 

компонентни модели, 

СУ, София, 10.2004 г. 

 Informix Dynamic 

Server, NDB Ltd, 

22.10.1999 

 Power Builder 6.5, 

Понастоящем заемана позиция: 
Старши програмист, ръководител на софтуерна 

разработка в «Индекс-България» ООД 

Професионален опит: 

Повече от 14 години общ професионален 

опит и опит като приложен програмист, 

разработчик на уеб приложения, ръководител на 

екипи за програмна реализация,концептуално и 

практическо изграждане на системна 

архитектура, в системи,използващи бази данни. 

Над 8 години практически опит в прилагането на  

Java технологиите. Над 6 години специфичен 

опит в областта на софтуерното инженерство, 

опит като старши програмист и ръководител на 

софтуерна разработка в проекти за разработка и 

внедряване на уеб базирани информационни 

системи за държавната администрация и други 

организации.  

Над 3 години опит с предложената от 

участника технологии за разработване на 

софтуер;познава съвременни езици за 

програмиране,  познаване на 

съвременните езици за програмиране. 

Участва като програмист в над 5 

успешно извършени услуги за информационни 

системи. 

 

Проекти: 

07.2014 – 12-2014 – Договор по 

програмата за трансгранично сътрудничество 

България-Сърбия (ИПП) за разработване и 

Владее български и 

английски езици 

 



 
Глобул Консултинг 

ЕООД, 25.08.1999 

 

 

внедряване на уеб базирана Единна 

информационна система „Едно здраве” 

Роля: Старши програмист (уеб 

приложение - JAVA2ЕЕ, JSF 1.2, Hibernate, 

Tomcat, релационна СУБД.) 

09.2014 – 11.2014 - „Изграждане и пускане 

в експлоатация на уеб портал на 

информационната система по трансфузионна 

хематология за нуждите на Национален център 

по трансфузионна хематология” 

Изграденият уеб-портал предоставя 

информация в няколко независими направления, 

като общо предоставя шест електронни услуги.  

Роля: Разработчик на уеб приложение, 

участва непосредствено в разработката на 6 

електронни административни услуги. (уеб 

приложение - JAVA2ЕЕ, JSF 1.2, Hibernate, 

Tomcat, релационна СУБД.) 

09.2012-10.2013 - Разработване на 

интегрирана информационна система за 

управление на дейността „Разследване в МВР и 

модули за обмен на данни между ядрото на 

ЕИСПП и МВР: 

Многослойна, уеб-базирана система;  

Роля:Старши програмист, разработчик на 

уеб приложение. (уеб приложение - JAVA2ЕЕ, 

JSF 1.2, Hibernate, Tomcat, релационна СУБД) 

07.2013-10.2013- Договор № 

BG161PO001/3.1-03/2010/019-D-3 с Община 

Габрово с предмет „Информационна система“ по 

проект: BG161PO001/3.1-03-0028 „Интегриран 

проект за развитие на културно-историческия 

туристически продукт и свързаната с него 



 
инфраструктура в Община Габрово. Уеб базирана 

информационна система за управление на 

туристическите услуги, предлагани в АИР 

„Боженци”, подобряване качеството на 

обслужване, надграждане на информационния 

уеб сайт и др. 

Роля: Старши програмист, разработчик 

на уеб приложение 

07.2011 – 02.2013 - Разработване и 

внедряване на АИС 

 „е-Парламент на Р. Сърбия” 

Възложител: Мисията в Сърбия на 

Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа 

Многослойна, уеб-базирана система;, 

приложният софтуер на системата е базиран на 

OracleUniversalContentManagement, заедно с 

OracleDB, OracleLinux и OracleVM;  

Роля: Разработчик на уеб приложение 

(JAVA, JSF 1.2, Hibernate, Tomcat, СУБД Oracle) 

06.2010-11.2010 - Надграждане на ИИС и 

интернет портала на Народното събрание на РБ  

Роля: Разработчик на уеб 

приложение(WEB приложение – JAVA, JSF 1.2, 

RichFaces, Hibernate, Tomcat, СУБД Oracle) 

02.2010-08.2010 -АИС „Управление на 

документопотока на българското бюро СИРЕНЕ 

– проект по Шенген. 

Роля: Разработчик на уеб 

приложение(WEB приложение – JAVA,  JSF 1.2, 

RichFaces, Hibernate, BEA WebLogic)  

12.2008-12.2009 г. - Разработване на 



 
интегрирана информационна уеб система за 

регистрация, идентификация, проследяване на 

движенията и контрол на здравния статус на 

животните за НВМС (БАБХ); 

Роля: Разработчик на уеб приложение 

(WEB приложение – JAVA, JSF 1.2, RichFaces, 

Hibernate, JBoss, Oracle) 

12.2007 – 07.2009 -  

Административна Деловодно-архивна 

система и Интранет портал на Сметната палата на 

Р. България 

Роля:  Разработчик на уеб приложение 

(WEB приложение – JAVA, JSF 1.2, RichFaces, 

Hibernate, JBoss, Oracle) 

 

12.2006-12.2007 - Разработване и 

внедряване на Интегрирана информационна 

система на Народното събрание; 

Роля: Разработчик на уеб приложение 

(WEB приложение – JAVA, JSF 1.2, RichFaces, 

Hibernate, JBoss, Oracle) 

11.2004-12.2005 - Автоматизирана 

информационна система за бюрата за издаване на 

свидетелства за съдимост в 113 районни 

съдилища и Министерство на правосъдието. 

Проект, финансиран по ФАР   

Роля: Разработчик на уеб приложение 

(WEB приложение – C#, IIS, Oracle) . 

Нина Петкова 

Маркова 

Ключов 

експерт 4, 

експерт Право 

30 Магистър по право, 

диплома № 085178/1978  

СУ „Св. Климент 

Охридски”   

 

Основни квалификации: 

Над 10 години юридически опит в областта на 

административното, търговското и гражданското  

право. 

Познава нормативната база на ЕС в 

Владее български и 

английски езици 

 



 
Юридическа 

правоспособност – 

Удостоверение № 

648/13.07.1979 г., 

 

 

областта на Структурните фондове и 

Кохезионния фонд и участва като юридически 

експерт в проекти в областта на разработването и 

внедлряването на информационни системи, 

касаещи електронни услуги, свързани с анализ на 

нормативни документи, функционален анализ, 

разработване на вътрешни документи и др. 

Адвокат - член на Адвокатска колегия гр. Враца, 

от 1998 г. Предоставя правна защита и 

консултантски услуги на ведомствени и 

корпоративни клиенти, предимно в сферата на 

административното, търговското и гражданското  

право. 

Като правен консултант, участва в следните 

проекти: 

08.2012 – 10.2013 - Проект осъществен с 

финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд: Доизграждане на 

единната информационна система за 

противодействие на престъпността (ЕИСПП) и 

интегриране на ведомствените информационни 

системи с ядрото на ЕИСПП като национална 

интегрирана база данни по осем обособени 

позиции: Договор № 113/29.08.2012 г. с 

Прокуратурата на Р България с предмет: 

„Разработване и изграждане на конвертори, 

филтри и информационна система, като елемент 

на ведомствена комуникационна компонента за 

свързване на системата на МВР за регистриране 

на събития и обекти по наказателния процес към 

ядрото на ЕИСПП”.  

Роля: Правен консултант, проучване, 

функционален и нормативен анализ на законите 



 
и правилата, регламентиращи дейността на 

административни структури във връзка с 

автоматизацията на тяхната работа  

07.2011 – 02.2013 - Договор № SER/01/2011 с 
Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа и бенефициент Народното събрание на Р 

Сърбия: „Разработване и внедряване на АИС на 

Народното събрание на Р Сърбия (е-Парламент 

на Р Сърбия)”.  

Роля: Правен консултант, проучване, 

функционален анализ, анализ на нормативната 

уредба регламентираща дейността на Народното 

събрание на Р Сърбия, правни консултации по 

проекта и договора за изпълнение. 

12.2006 - 12.2007 - Проект с идентификационен 

номер EuropeAid/122131/D/SV/BG: „Е-

правителство в услуга на данъкоплатците: 

разработване и разпространение на 

административни услуги чрез интернет”.  

Роля: Правен консултант, проучване и анализ на 

най-добрите европейски правни практики за 

предоставяне на електрони услуги в приходната 

администрация . 

12.2006 – 06.2010 – два последователни 

договора за проектиране, разработване 

внедряване и надграждане на Интегрирана 

информационна система (ИИС) на Народното 

събрание на Република България и 

разработване на модел за оптимизиране 

процесите на обслужване в контекста на 

електронното управление чрез разработване и 

въвеждане на интегриран модел за 

оптимизация на процесите на обслужване и 

изграждане на ефективна информационна 



 
среда и неговото внедряване. 

Роля: Правен консултант, правен анализ 

на нормативната уредба, регламентираща 

дейността на Народното събрание на Р България 

във връзка с автоматизацията работата на 

неговите структури и участие в разработката на 

модел за оптимизиране на процесите на 

обслужване и изграждане на ефективна 

информационна среда и неговото внедряване. 

 

12.2006 – 12-2007 - Договор №  

EuropeAid/122540/D/SV – Разработване и 

внедряване на DRI “Eлектронни услуги на 

МВР”. 

Роля Правен консултант, правен и анализ 

на нормативната уредба, регламентираща 

дейността на МВР, функционален анализ  с цел 

разработване и внедряване на електронни услуги 

на МВР. 

 

 

 

 

Подпис: ...................................................... 

(Любомир Атанасов) 

 

 

 

Подпис: ...................................................... 

(Благой Ленков) 

  

Дата: 22.07.2015 г. 
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