СЪЮЗ НА СПЕЦИ АЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО
В БЪЛГАРИЯ / ССКБ/
UNION OF QUALITY EXP ERTS IN BULG ARI A
1000-София, ул. Г. С. Раковски № 108, офис 601, тел./факс: 02 / 988-40-75; e-mail: sskb@abv.bg
Изх. № 21 / 31.05.2021

ДЕКЛАРАЦИЯ
от

СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Във връзка с т. 8 от дневния ред на Общото събрание на БИС, Управителният
съвет на ССКБ номинира като свой представител за член на УС на БИС за периода
2021 ÷ 2026 г. – инж. Ивелин Буров и за член на Контролния съвет на БИС за периода
2021 ÷ 2026 г. – Марио Миладинов.
Номинираните представители за член на УС на БИС и за член на Контролния
съвет на БИС, отговарят на условията на чл. 15, ал. 4 от ЗНС и са от
упълномощените представители на членовете на БИС.
Съгласно разпоредбите на Устава на БИС, прилагаме към предложението
професионални автобиографии на инж. Ивелин Буров и на Марио Миладинов.
Приложение: Професионални автобиографии

проф. д.т.н. Георги Тасев
Председател на ССКБ

АВТОБИОГРАФИЯ
на инж.

Марио Здравков Миладинов

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Вид и степен на завършено висше образование
Наименование на
висшето училище

Образователноквалификационна степен

УНСС, София,
2000г.

Магистър

American University,
2005г.

Postgraduate
programme

ТУ (ВМЕИ), София,
1987г.

Магистър

Специалност
Висше икономическо образование
Финанси – Банково дело.
Project Management Programme
Висше техническо образование:
Топлоенергетика и Ядрена Енергетика

Допълнителна квалификация
Тема/наименование на квалификационната Период и място на
програма и курс
провеждане

Получени дипломи,
серт. и удостов.

Network Management and network security

1991, London, England

Certificate

Branchpower TCP/IP client software

1992, Kustendil, Bulgaria

Certificate

Basic course of communication standards

1994, Sofia, Bulgaria

Certificate

BranchPower Banking Processing System

1994 Dublin, Ireland

Certificate

Transaction Processing Systems

1994 Dublin, Ireland

Certificate

HP UX V.8.00 System Management

1994, Vienna, Austria

Certificate

VoIP and voice recognition systems

1996 Hanover, Germany

Certificate

R&M Fiber optic and copper installer

1999 Reichle & De-Massari

Certificate

Telecom equipment /Technical Training

1999, Brussels, Belgium

Certificate

Win NT 4.0 Server Administration

2000, Sofia, Bulgaria

Certificate

English Headway - 96 hours

2000, British Council

Certificate

Utimaco SafeWare– IT security Standards

2001, Utimaco, Germany

Certificate

GlobalSign- Security Standards and evaluation 2001, Sofia, Bulgaria
methodologies

Certificate

Microsoft Project 2000 – User Training

2002, Sofia, Bulgaria

Certificate

MS Principles of Application development

2002, Sofia, Bulgaria

Certificate

MS Principles of Infrastructure Deployment

2002, Sofia, Bulgaria

Certificate

MS Windows 2000 Management

2003, Sofia, Bulgaria

Certificate

Cabling Installation and Maintenance, Training 2003, Sofia, Bulgaria

Certificate

ISO/IEC and Enhanced TIA/EIA optical cables

Certificate

2003, Sofia, Bulgaria
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inspection bodies & Management Systems
2004, Bullabcontrol & EA BAS
Auditor БДС 45004,ISO/IEC 17020,ISO 19011

Certificate

Accreditation of Quality Management Systems
certification bodies БДС EN 45020

2005, Executive Agency
Bulgarian Accreditation Services

Certificate

Accreditation of inspection bodies, according to 2005, Executive Agency
БДС EN 45004, ISO/IEC 17020:2004
Bulgarian Accreditation Services

Certificate

Accreditation of testing and calibration
laboratories ISO/IEC 17025

2005, Executive Agency
Bulgarian Accreditation Services

Certificate

Business English Longman - 96 hours- , British
Council

2005/2006, British Council

Certificate

Public Relations Management Programme

2005, European Management
Centre & British Training

Certificate

CCNA Network Certification courses I-IV

2005, Sofia, Bulgaria

Certificates

Lead/Principal ISMS Auditor course ISO/IEC
17799:2005

2006 Ramstein, Germany

Certificate

Lead/Principal ISMS Auditor course ISO/IEC
27001:2005

2006 Ramstein, Germany

Certificate

MS Principles of Infrastructure deployment

2007, Sofia, Bulgaria

Certificate

ISO 9001:2000 Auditor/Lead Auditor training
course

2007, Varna, Bulgaria

Certificate

Accreditation of Production and inspection
Bodies (ISO/IEC 17020 and 45001)

2009, Utreht, Netherland

Certificate

ISO 9001:2008 Lead Auditor

2009, Sofia, Bulgaria

Accreditation of Environmental Management
Sistem Cert. Bodies and Emission Veriffiers

2009, Utreht, Netherland

Certificate

Accreditation of inspection bodies, according to 2009, Executive Agency
БДС EN 45004, ISO/IEC 17020
Bulgarian Accreditation Services

Certificate

Accreditation of Quality Management Systems
certification bodies

Certificate

2009, Executive Agency
Bulgarian Accreditation Services

Critical infrastructure systems. New threats and
2009, Nice, France
vulnerabilities at ICT critical infrastructure.
Accreditation of Certification inspection Bodies
2011, Utreht, Netherland
(ISO/IEC 17021)

Certificate

Lead/Principal ISMS Auditor course ISO/IEC
27001:2013

Certificate

2013 Moscow, Rossia

Забележка. Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с
придобиване на образователно-квалификационна степен.

Компютърни и други умения
 Member and expert of Technical Committee 57 /Information and Communication
Technology/ at Bulgarian Institute for Standardisation (BDS);
 Member of Technical Accreditation Committee for Management Systems certification
bodies and verifiers at Executive Agency Bulgarian Accreditation Services (EA BAS);
 Member of Accreditation Commission for Management Systems certification bodies and
verifiers at Executive Agency Bulgarian Accreditation Services (EA BAS);
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 Аanalyses project manager, European Community's Seventh Framework Programme –
FORWARD project – New threats and vulnerabilities at critical ICT systems – 2007-2009 TU
Vien, TU Amsterdam, Nice University, Bulgarian Academy of Sciences
 External ISMS assessor/expert at Executive Agency Bulgarian Accreditation Services;
 External production and Inspection bodies assessor/expert at Executive Agency Bulgarian
Accreditation Services;
 ISO 9001 and ISO/IEC 27001 Lead/Principal Auditor;


Contact person for NATO International Bids at Ministry of Economics and Energy 2004-2009;

 Knowledge of financial, Banking, Tax administration, Customs and Ministry of Finance
applications
 Windows, Linux, Unix and Novell Operating Systems;
 Development and management the rules and procedures for testing, selection, contracting,
delivery, development and deployment of hardware, software and communication equipment.
Leadership experience in multinational teams for deployment of long term strategic
infrastructure projects;
 Good knowledge of Bulgarian regulations according financial, communication, digital
signatures, public procurements ICT systems, standardization and information security law;
 File servers, print servers, PCs, printers, UPSs, tape and disk archive devices, modems,
switches, concentrators, routers, crypto devices and smart cards.
 Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Access, Microsoft Visio,
Microsoft Project, Outlook Express, Adobe Acrobat Professional, Norton Antivirus, FSecure Antivirus, Panda Antivirus Software, Crypto Software etc.

Чужди езици

Използва се 5-степенна скала, при която “5” е най-високата степен.

Чужди езици

Писмено

Говоримо

Дипломи, сертификати, удостоверения

Английски

4

4/5

Френски

2

3

Diplomas

Руски

4

5

Diplomas

British Council, 1999, 2000, 2005, 2006

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Организации, в
които сте
работили

Период

Наименование
на заеманите
длъжности

Основни дейности и отговорности

Държавна
администрация и
частен бизнес

08.2017

МВнР,
Посолство на РБ
в Москва, Руска
Федерация

07.2012- Технически
08.2017 сътрудник

Техническо и комуникационно обезпечаване на
работата на дипломатите и служителите в
Посолство на Република България в гр. Москва, Руска
Федерация

Член на
2003 - до Технически
05.2012 комитет по
ацредитация на
ООС на ОК и СУК,
Член на Комисия

Технически оценител и водещ оценител в областта
на акредитиране на:
Органи по сертификация на Системи за
управление на качеството (СУК – БДС ISO 9001);
Органи по сертификация на персонал;

ИА „Българска
служба по
акредитация”

Консултант,
водещ одитор,
Проектант, Лектор
Ръководител раб.
групи и екипи

Участие в подготовка на документите, планиране и
реализиране на дейности по европроекти в
областта на информационните и комуникационните
технологии.
Преподавател, лектор, водещ одитор и
консултант в сферата на финансите, ИКТ и на
сигурността на информацията.
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по Акредитация,
Гл. инспектор
лаборатории,
Главен.
инспектор
органи за
контрол и органи
за сертификация
на Системи за
Управление

Български
Институт по
стандартизация

2001 – до Експерт и член
момента на ТК 57 на БИС
(Информ. и
комуникационни
технологии) и ТК
102 (Сигурност
на обществото и
гражданите)

Министерство на
финансите,
08.2000 „Информационно
2009
обслужване” АД,
Централно
Управление, гр.
София

Проектант,
Главен
администратор по
сигурността,
Началник отдел
“PR и
Маркетинг”

Лаборатории за изпитване и калибриране;
Органи за контрол;
Органи по сертификация на Системи за
Управление на Сигурността на Информацията
(ISMS – БДС ISO/IEC 27001).
Органи по сертификация на продукти/услуги
Преподавател, водещ одитор и консултант в
сферата на ИКТ и на сигурност на
информацията.
Превод, редакция, приемане и въвеждане на
стандарти в областта на информационните
технологии и в частност на стандартите, свързани
със Системи за управление на сигурността на
информацията.
Участие в превод/редакция на международните
стандарти ISO/IEC 27000, ISO/IEC 13335, ISO/IEC
15408, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 20000-2, ISO/IEC
27005 – Управление на риска, ISO/IEC 27006 –
Акредитация на органи по Сертификация на СУСИ
(ISMS) и др. Преподавателска дейност в сферата на
стандартизацията.
Участие в работни групи на КРС, МТС, НС и МС и
комисии за разработване на нормативните актове и
подзаконовата нормативна. Разработване на
Стратегии, Политики, Правила, Мерки и Процедури
за “ИО” АД и крупни клиенти от държавната
администрация – Министерство на Финансите, НАП,
Агенция “Митници” и др. в съответствие с ISO 9001,
ISO/IEC 17799-1, ISO/IEC 27001.. Методология,
планиране, разработване на документите,
регламентиране на дейността, доставка на
оборудване, внедряване и лицензиране на
Инфраструктура на Публичния Ключ (PKI) за доставка
на удостоверителни услуги, съгласно ЗЕДЕП.
Анализ на пазара, планиране и бюджетиране на
проекти в държавната администрация.
Изграждане и експлоатация на защитен
комуникационен център, център за обработка и
съхранение информация, Уебсайт и регистър за
съхранение на лични данни.
Зам-председател на съвета по качество,
Упълномощен представител на ръководството за
СУК - ISO 9001). Внедряване на нови и
усъвършенстване на съществуващи решения за
повишаване нивото на качеството и информационната
сигурност и защита при обработка, съхранение и
обмен на данните.
Одити на дейността на ключови клиенти и
Инфраструктурата за доставка на удостоверения
за универсален електронен подпис
Бюджетиране, проектиране и разработване на
презентации и рекламни материали за дейността на
дружеството.
Координация на дейностите по мониторинг на
пазари, клиенти и конкуренти. Проследяване
медийния образ на фирмата в електронни и печатни
издания. Организиране на маркетингови проучвания и
гр. София, ноември, 2020
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рекламни кампании с цел повишаване продажбите на
продукти и услуги.
Организиране на курсове, семинари, конференции и
други форми за обучение. Планиране и организиране
на медийни изяви, организиране на вътрешнофирмени
събития, официални срещи и представителни
мероприятия.
Поддържане на съдържанието на корпоративните
сайтове на дружеството. Разработване на
комуникационни канали за промоция на дейността за
разширяване на целевата група от потребители на
услуги на фирмата.
Проучване и анализи на степента на удволетвореност
на потребителите на стоки и услуги на дружеството.
Разработване и поддържане на „система за обратна
връзка” с клиенти и контрагенти на дружеството.
Подготовка на анализи, планове и стратегии, свързани
с продажбите, предоставяните продукти и услуги.
Координация на дейностите по международните
проекти на дружеството.

Банка ДСК ЕАД –
Централно
Управление, гр.
София, ул.
„Московска” 19

1998-2000

Директор на
Дирекция
“Компютърна и
комуникационна
инфраструктура”

Разработване на вътрешни нормативни
документи, свързани с проектиране, доставка,
експлоатация и поддържане на информационните и
комуникационни технологии в БДСК. Въвеждане на
международни стандарти за качество,
информационна сигурност и ИТ услуги.
Анализ на пазара, планиране, бюджетиране и
подготовка на задания, тръжна документация и
комисии за избор на доставчици на ИКТ оборудване
и софтуер за БДСК.
Създаване и поддържане на база данни за
вътрешнобанковите дейности и за обслужване на
клиенти.
Проучване, разработване и осигуряване на канали
за продажба на услуги, е-банкиране и системна
интеграция на национално ниво.
Предоставяне на информационни услуги за
корпоративни клиенти и граждани. Разработване и
поддържане на „система за обратна връзка” с
клиенти и контрагенти.
Анализ на рисковете и разработване на
политики за сигурност и развитие на
информационните и комуникационни системи.
Планиране, тестване и внедряване на
телекомуникационни решения, проектиране и
изграждане на структурни кабелни системи. Одити
на системите за управление и на качеството и
информационната сигурност. Подготовка на
оборудването и операционните системи за „проблем
2000г.” Проектиране, внедряване и интегриране
на нови информационни системи за обработка,
съхранение и обмен на данни в национален
мащаб. Въвеждане в експлоатация на над 1200
банкомата и POS-терминала. Обезпечаване на
сигурността на информацията – политики, правила,
процедури, нива на защита, права на достъп,
архивиране и съхранение на информацията. ИKТ
одит на поделенията на БДСК. Планиране и
реализация на мерки за антивирусна защита.
Стратегическо планиране и бюджетиране на
доставките на софтуер, хардуер и
гр. София, ноември, 2020
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комуникационно оборудване. Подготовка на
документация и провеждане на търгове за доставка
и въвеждане в експлоатация на софтуер,
компютърно и комуникационно оборудване.
Контрол по изпълнението на договорите за
доставка и поддръжка. Организация на поддръжката
на системен софтуер и администриране на мрежите.
Организиране и провеждане на курсове за
обучение и тренинг на персонала – 5 200
квалифицирани служители. Поддържане на
регистри и обработка на огромни обеми данни на
национално ниво. Координация на дейностите по
вътрешнобанкови, национални и международни
проекти. Сервиз, help desk и осигуряване на
условия за оптимално функциониране на
информационните системи на банката в над 300
локални мрежи и 640 офиса. Интеграция с външни
за БДСК ИКТ и/или платежни системи – БИСЕРА,
BANKNET, БОРИКА, VISA, REUTERS, МФ, БНБ и др.
Държавна
1994-1998
Спестовна Каса –
Централно
Управление, гр.
София, ул.
„Московска” 19

Държавна
Спестовна Каса –
клон гр.
Кюстендил

1989 –
1994

Експерт –
методолог в
Управление
„Финанси и
счетоводство”,
Н-к отдел
“Системен
софтуер и
комуникации”

Механик, Банков
експерт ЕОД,
Началник ИТ
отдел

Разработване на методологични указания и
процедури за одит на дейностите, свързани с
работата на ИКТ системите. Разработване и
управлението на маркетингови програми за
продажба на нови банкови услуги.
Внедряване и поддръжка на бази данни и системи
за електронна поща и файл трансфер; Инсталиране
и поддръжка на над 380 сървъра, 3500 компютъра,
работни станции и терминали в над 300 локални
мрежи. Бюджетиране и участие в подготовка на
задания, тръжна документация и комисии за избор
на доставчици на ИКТ оборудване и софтуер за
БДСК. Проектиране и изграждане на
комуникационната инфраструктура на банката.
Внедряване и интегриране на ИКТ системи и в
клоновата мрежа на БДСК. Въвеждане в
експлоатация на нови канали за продажба на услуги
- банкомати и POS-терминали. Организация по
обучение и тренинг на администратори на локални
мрежи в клоновете на банката.
Участие в международни ИКТ проекти – KindleIreland, Kirshmann-USA
Разработване и промотиране на нови продукти,
услуги и канали за продажба на услуги на банката.
Инсталиране и администриране на локални мрежи ,
сървъри и комуникационно оборудване. Участие в
проектите по разработване, параметризиране и
внедряване на информационните
системи.Организиране и провеждане на курсове,
семинари и тренинги за обучение на банковия
персонал.
Осигуряване на условия за оптимална
експлоатация на мрежите, оборудването и
информационните системи в ДСК, клон Кюстендил.
Разработване на технически задания и възлагане
на разработката на софтуер за клона на ДСК.
Пилотни внедрявания на софтуер, хардуер и
комуникационно оборудване. Инсталиране,
поддръжка и администриране на хардуера и
операционните системи в клона и на национално
ниво. Проектиране и тестване на софтуерни
приложения. Участие в проектите по внедряване на
информационни системи – тестове и
експериментални внедрявания в клон Кюстендил,
гр. София, ноември, 2020
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Варна и Асеновград. Организация по внедряване
и интеграция системи и продажба на услуги в
национален мащаб.
БКС, Община
Кюстендил,
Топлофикация
Кюстендил

1987-1989

Ръководител на
производствено
звено
„Топлофикация”,
н-к на
Отоплителна
Централа

Управление на дейностите на градските
отоплителни централи по топлоснабдяване и битово
водоснабдяване на клиентите на
топлоснабдителната система и на химическа
лаборатория на РОЦ. Ръководство и координация
на дейностите по проектиране, изграждане и
обслужване на вътрешни отоплителни инсталации и
реализиране на нови енергийни източници.
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