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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Кирил Петров Стойчев 
 

 

 Ул. „Слатинска“ 44-а, София, 1574, България  

Teл.:+ 359 (02) 962 41 75; (02) 8195 755; Мобилен + 359 885 625 870        

 kstoichev@unwe.bg  

 

 

Пол M | Дата на раждане 25/11/1959 | Националност Българин 

  
ТРУДОВ СТАЖ 

 

Юли 2018 до този момент 
 
Януари 2018 - юни 2018 
 

Май 2017 – май 2019 
 
 

Юни 2010 – януари 2018 
 
 
 
 
 

Февруари 2008 – януари 2018 
 
 
 
 
 
 

Май 2005 - януари 2008 
 
 

 
 

Януари – май 2005 
 
 
 

 
 

Май 2001 - януари 2005 
 
 
 
 

 
Май 2000 - април 2001  

 
 
 

Септември 1982 – май 2000  
 

Заместник-управител на търговско дружество „ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС“ ЕООД. 
 
Ръководител на Центъра за върхови постижения „Антитерористични интелигентни системи“.  
 

Член на Борда на директорите на Асоциацията на Аерокосмическите и Отбранителни 
Индустрии в Европа. 

 

Помощник-директор, професор, д-р, инж., д.ик.н.; 
ИМСТЦХА – БАН; 
Управление на проекти (защита на критична инфраструктура, защита на пристанища, 
антитерор, анализ и оценка на риска); 
Изследвания в областта на сигурността и отбраната. 
 
Учен изследовател, Заместник-ръководител на Центъра за антитерористични интелигентни 
системи; 
ИМСТЦХА – БАН; 
Управление на проекти (защита на критична инфраструктура, защита на пристанища, 
антитерор, анализ и оценка на риска); 
Изследвания в областта на сигурността и отбраната. 
 
 
 
Директор „Бизнес развитие“; 
“ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” АД – лидер в сферата на комуникационно-информационните 
технологии за сигурността и отбраната; 
Разработване и изпълнение на политиката за бизнес развитието на дружеството. 
 
Съветник на министъра на отбраната; 
Министерство на отбраната; 
Контрол на научно-изследователската дейност; 
Научно-изследователска дейност. 
 
 
Директор на дирекция „Политика по въоръженията“, Национален директор по 
въоръженията в НАТО, Конференцията на националните директори по въоръженията; 
Министерство на отбраната;  
Формиране на политиката по въоръженията и контрол на научно-изследователската 
дейност. Модернизация на въоръжените сили. 
 
 
Директор на дирекция „Военна стандартизация, качество и кодификация“; 
Министерство на отбраната; 
Формиране на политиката в областта на стандартизацията, качеството и 
кодификацията. 
 
 
Офицер от БА – преподавател, началник на сектор, началник на отдел, началник на 
управление и др. 
Министерство на отбраната 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

 
ПЕРСОНАЛНИ УМЕНИЯ 

 

 

 

2016 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 

Декември 2004 –  декември 
2007 

 
 
 

Септември 2002 - февруари 
2003 

 
 

Февруари - май -1996 
 
 

Септември 1989 - юни 1992 
 
 

Септември 1978-септември 
1982 

Доктор на науките по икономика и управление 
Диплома №10/21.12.2016 г. от Университета за национално и световно 
стопанство - София 
 
 
Професор 
Научна специалност „Защита на населението и народното стопанство в 
критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на 
критична инфраструктура при кризи)“ 
Код: 02.21.07   
 
 
Доцент 
Научна специалност „Защита на населението и народното стопанство в 
критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на 
критична инфраструктура при кризи)“ 
Код: 02.21.07   

 

 
Придобита научна и образователна степен „доктор“.  
Висша атестационна комисия; 
Дисертация: „Моделиране на системата за отбранителна аквизиция и автоматизация на 
процесите на нейното управление” -  научна специалност 02.21.07 “Автоматизирани системи за 
обработка на информация и управление ”. 

 
В.А. „Г.С. Раковски“, Факултет „Национална сигурност и отбрана“; 
Специалност «Стратегическо управление на отбраната» 
Офицер от висшето командване 
 
 
Колеж по отбрана в Кралство Холандия; 
Английски език – високо ниво 
 
Университет за национално и световно стопанство ; 
Управление на производството; 
Икономист – висше образование. 
 
Национален военен университет „Васил Левски“; 
Инженер, двигатели с вътрешно горене – висше образование. 

Роден език Български  
  

Друг език (и) UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

Английски  C1 C1 C1 C1 C1 
  

Руски  C1 C1 C1 C1 C1 
  

 Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

Комуникационни умения ▪ Добри комуникационни умения, придобити чрез моя опит като помощник-директор на
ИМСТЦХА-БАН, а преди това в изпълнение на задълженията ми като ръководител на 
различни позиции в държавната администрация и частния сектор. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

                                  Публикации 
Презентации 

Проекти 
Конференции 

Семинари 
Отличия и награди 

Членство 
РЕФЕРЕНЦИИ 

а) Съавтор на учебник – “Осигуряване на качеството, стандартизация и Държавна 
гаранция на качеството на отбранителни продукти”  – 1999, УНСС. 

b) Автор на монография - “Основи на разработването на отбранителните 
изследвания и технологии в Р. България”  – 2011, ИМСТЦХА – БАН, ISBN 978-954-
92552-2-5. 

c) Автор на учебник – “Система за ефективно управление на непрекъснатостта на 
бизнеса”  – 2013, УНСС, ISBN 978-954-644-470-7. 

d) Автор на монография – “Сигурност и защита на критична инфраструктура 
(Планиране на непрекъснатостта на дейността) – 2013, Национален военен 
университет „Васил Левски“, ISBN 978-954-753-175-8; 

e) Автор на Учебно помагало – “Управление на непрекъснатостта на дейността на 
критична инфраструктура” -  Специализиран курс за кандидати за получаване на 
образователна и научна степен "доктор" в научна специалност "Защита на населението и 
народното стопанство в кризисни ситуации" - 2014, ISBN 978-954-92552-8-7; 

f) Автор на монография – „Increasing Nuclear Security with Advanced Management Systems“, 
LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2015, ISBN: 978-3-659-67594-2; 
g) Съавтор на Сборник с лекции по учебната дисциплина „Технологии, системи и 
оборудване за физическа защита“, специализация „Ядрена сигурност“, Collection 
“Lectures of the Coutse “Physical Protection Technol ogies, Systems and Equipment”, 
2016, UNWE, ISBN 978-954-644-810-1. 

h) Съавтор на Сборник “Vulnerability Assessment of Security and Protection Systems, 
IMSETHC – BAS, ISBN 978-619-90310-7-0.   

i) Съавтор на монография „Интегрирана сигурност и защита на критична 
инфраструктура“ , ИМСТЦХА – БАН, ISBN 978-619-90310-6-3. 

 

Организационни/управленчески 
умения и компетенции 

▪ Лидерство – като помощник-директор в ИМСТЦХА отговарях за екип от 80 души - пряко и за
екип от 386 души - индиректно (като директор в Министерството на отбраната съм бил
отговорен за различен брой служители, но средно между 500 и 1117). От 2001 до 2004 бях 
отговорен за модернизацията на БА и ръководител на програма 10 в МО "Научно-
изследователска и развойна дейност" с бюдже в размер на 4 млн. евро. 

Технически умения и 
компетенции 

▪ 1. Повече от двадесет годишен опит (23 г.) при осъществяването на координация и 
взаимодействие между органите на изпълнителната власт и управлението на риска в 
областта на сигурността и отбраната, вкл. и относно стратегическите обекти в страната. 
▪ 2. Четири годишен опит като  Национален директор по въоръженията в НАТО, 
Конференцията на националните директори по въоръженията. 
▪ 3. Три годишен опит в разработването и изпълнението на проект „Разработване на 
необходими инструменти за координиране на вътрешно-секторните дейности за защита на 
критична инфраструктура в ситуация на многостранна/многовариантна терористична 
заплаха. Повишаване способността за защита на ключови обекти от критичната 
инфраструктура в България.“ По програмата на Европейската Комисия „Prevention, 
Preparedness аnd Consequence Management оf Terrorism аnd оther Security Related Risks”,
HOME/2010/CIPS/AG/019. 
▪ 4.  Повече от осем годишен опит в разработването на национални и обектови планове за 
управление на риска от природни и предизвикани от човека бедствия. 

Други умения ▪ Работа в екип: Работил съм в и с различни видове изследователски екипи;  
▪  Международни умения: Имам опит в работа в работни групи на Европейската агенция по 
отбрана и НАТО. 

Шофьорска книжка ▪ Категория „C“ 



   Автобиография Кирил Стойчев  

  © European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 4 / 4  

j) Съавтор на монография „ Critical Infrastructure Integrated Security and Prote ction”, 
IMSETHC – BAS, ISBN 978-619-90310-8-7. 

k) Съавтор на учебник „Технологии и системи за борба срещу тероризма“ , 
ИМСТЦХА – БАН, ISBN 978-954-92552-5-6. 

l) Повече от 100 научни доклада и публикации в областта на управление на ресурсите,
управление на качеството на управленските процеси, военна стандартизация и
кодификация, управление на непрекъснатостта на бизнеса, развитие на отбранителната
индустрия, управление на бизнеса, научните изследвания и развойна дейност в сектора 
за сигурност и отбрана и др.. 

Основни публикации: 

• Stoichev K. (2012), Conditions for Increasing of the Viability of Critical Infrastructure 
Objects, Journal of Applied Security Research, Volume 7:4, 409-416, (ID: 710131 
DOI:10.1080/19361610.2012.710131). 

• Stoichev K., (2014), Integrated model for security and protection of critical 
infrastructure, Open Access Library Journal, ISSN: 2333-9721, 1: Volume 1, e1124. 
http://dx.doi.org/10.4236/oalib.1101124. 

• Stoichev K., (2014), The Role of Business Continuity Management in the Business 
Management System, Science Journal of Business and Management, 2(3), 97-102, 
DOI: 10.11648/j.sjbm.20140203.12, ISSN: 2331-0626 (Print); ISSN: 2331-0634 
(Online). 

• Stoichev K., (2014) Security Levels of Critical Infrastructure, Journal of Applied 
Security Research, Volume 9:3, 328-337, DOI: 10.1080/19361610.2014.913233. 

• Stoichev K., (2014),  Adequate communication response during a crisis, International 
Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. II, Issue 11, Nov 2014, 
ISSN 2348 0386.  

• Stoichev К., The need for establishment of profession designer of integrated security 
management system, International Journal of Economics, Commerce and 
Management United Kingdom, Vol. III, Issue 5, p. 252-263, May 2015. 

• Stoichev K., (2015), Selection of an Alternative Method for Establishing Security 
Levels, Journal of Applied Security Research, Volume 10:1, 48-59, 22 January 2015. 

• Stoichev K., 2015, Increasing Nuclear Security with Advanced Management Systems, 
LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, ISBN: 978-3-659-67594-2. 

• Stoichev K., Panevski V., Dimitrov D., International Journal of Economics, Commerce 
and Management, Vol. IV, Issue 3, March 2016, 273-285, UK. 

• Stoichev K., Panevski V., Dimitrov D., Obreshkov N. (2016), Methodology for 
assessment of the level of security and protection of critical infrastructure,  Journal of 
Applied Security Research. 

m) Автор на концепцията и координатор на проекта “Development of tools needed to coordinate 
inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing 
of the protection capacity of key CIP objects in BULGARIA – BULCIP”, Project reference number: 
HOME/2010/CIPS/AG/019, Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism 
and other Security-related Risks Programme, European Commission-Directorate-General Home 
Affairs. 

n) Редактор на Сборника с материали с резултатите от проекта: “Development of tools needed to 
coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. 
Increasing of the protection capacity of key CIP objects in Bulgaria – BULCIP”, ISBN 978-954-92552-
6-3, 2013 г. First Part. 

o) Автор на концепцията на първия пилотен проект в България, в рамките на 
Европейската агенция по отбрана, „Improvement of the Urban Security and Defense 
Through the Implementation of Advance Detection Sensors System (USEAID)“ , който беше 
класиран на 1-во място, през 2013 г., от 72 други проекта, подадени от страните 
членки на ЕС. 

p) Автор на концепцията, през 2008 г., за създаване на Центъра за анти-терористични 
интелигентни системи към ИМСТЦХА-БАН. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 


