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Служебен адрес   
Катедра Приложна математика и статистика 

Русенски университет, ул. Студентска № 8, 7017 Русе 
ел. адрес: vpavlov@uni-ruse.bg 
 

Образование 

  1977 - 1981  МГ „Баба Тонка”, Русе 

  1983 - 1988  ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, Магистър, Математика 
  1999 -  ВАК, София, Доктор, Математическо моделиране и приложение 

                         на математиката  
 2004  СУ „Св. Климент Охридски”, София, следдипломна 

                         квалификация, Местни финанси и бюджет 

  2005  СУ „Св. Климент Охридски”, София, следдипломна  
                         квалификация, Протокол и етикет 

  2006  СУ „Св. Климент Охридски”, София, следдипломна  
                         квалификация, Разработване и управление на проекти по 

                         програми на ЕС 
  

Заемани по-важни академични длъжности и позиции 

 2014 -   Русенски университет, професор, Математическо моделиране и  
                         приложение на математиката 

 2008 -   Ръководител катедра Приложна математика и статистика, РУ  
 2011 -   Член на Академични съвет на Русенския университет                

  2009 - 2015  Председател на Общото събрание на факултет Обществено  
                         здраве и здравни грижи, Русенски университет 

 2003 - 2004  Директор дирекция Връзки с обществеността и рекламата,  
                         Русенски университет 

  1988 - 2014     доцент (ВАК - 2001), гл. асистент, ст. асистент, асистент,    

                         Математическо моделиране и приложение на математиката, РУ  
 

Други длъжности и дейности  

  2015 -   Общински съветник, Община Русе 
  2004 - 2006 Заместник-кмет „Хуманитарни дейности”, Община Русе  

  2008 - 2009 Експерт (нещатен) в областта на изборното законодателство в  
                         40-то Народно събрание 

mailto:vpavlov@uni-ruse.bg


Научни интереси и научна дейност 

Математическо моделиране в икономиката и спорта, изследване на операциите, 

числени методи. Автор на две самостоятелни монографии, три самостоятелни 
учебника и над 50 научни публикации, предимно в реферирани и индексирани 

издания в чужбина. Член на редакционните колегии на четири чуждестранни 
научни списания в областта на приложната математика и статистика.  

 
Ръководство на докторанти 

Петима успешно защитили докторанти, а към момента ръководител на още 
двама. 
 

Международен опит 

По покана и на издръжка на приемащата страна изнесени доклади на 
международни научни форуми в Германия, Франция, Швеция, Испания, 

Швейцария, Унгария, Естония. 
 

Преподавателска дейност и компетенции 

Създател и ръководител на уникалните за България специалности Финансова 

математика за ОКС „бакалавър“ и Математическо моделиране във финансите, 
застраховането и социалното дело за ОКС „магистър“ в Русенския университет. 

Лекционни курсове по Изследване на операциите, Приложна математика и 
Приложна статистика.   

 

Организационни умения и компетенции 

Координация, управление и администрация на големи групи от хора. 

Оптимално управление на финансови средства в значими обеми.  
 

Лични умения и компетенции (без официален документ) 

Законодателен процес. Изборно законодателство. Акредитационни процедури в 

областта на висшето образование. Рейтингови и оценъчни системи. 
Изследвания на общественото мнение и нагласи. Образование. Спорт. Култура. 
  
Компютърни умения и компетенции 

Високо ниво на владеене на Microsoft Office, Latex, MATLAB, SPSS и др. 
 

Езикова подготовка  

Английски език – много добре, писмено и говоримо; 

Руски език – много добре, писмено и говоримо. 
 

Членства  

Съюз на математиците в България;  

Съюз на учените в България; 
Председател на училищното настоятелство на Английска гимназия „Гео Милев” 

- Русе от 2008 г. до сега. 
   

        октомври 2016 г. 


