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АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ

Име Калоян Бончев Янков
Адрес с. Борилово, 6046,

общ.Стара Загора
Телефон 0895496068

Факс

E-mail kaloyan.yankov@trakia-uni.bg

Националност българин

Дата на раждане [ 16, 02, 1954 ]

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до) 09.2012

• Име и адрес на
работодателя

Тракийски университет,
Факултет „Техника и технологии“, Ямбол;
8600 гр.Ямбол, ул.”Граф Игнатиев” № 38

• Вид на дейността
или сферата на работа

образование и научни изследвания

• Заемана длъжност доцент
• Основни дейности

и отговорности
преподавателска и изследователска

• Дати (от-до) 2000 - 09.2012

• Име и адрес на
работодателя

Медицински факултет при Тракийски университет,
Стара Загора

• Вид на дейността
или сферата на работа

Информационни технологии

• Заемана длъжност Старши експерт по програмно осигуряване
• Основни дейности

и отговорности
Създаване на специализиран софтуер за обработка на данни

от научни експерименти, изследване и моделиране на процеси в
биологията и медицината.

• Дати (от-до) 1996-2000

• Име и адрес на
работодателя

Университетска болница при Тракийски университет,
Стара Загора

• Вид на дейността
или сферата на работа

Информационни технологии

• Заемана длъжност Системен администратор
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• Основни дейности
и отговорности

Създаване на информационни системи за обслужване на
Университетска болница.

• Дати (от-до) 1993 – 1996

• Име и адрес на
работодателя

Бюро по труда,
Стара Загора.

• Вид на дейността
или сферата на работа

Информационни технологии, административна институция

• Заемана длъжност Ръководител сектор "Автоматизирани информационни
системи"

• Основни дейности
и отговорности

Внедряване и поддръжка на информационна система в среда на
мрежова операционна система NetWare/Novell Inc.

• Дати (от-до) от 1988

• Име и адрес на
работодателя

Научно-изследователски институт по роботика (НИИР)
Стара Загора.

• Вид на дейността
или сферата на работа

Информационни технологии, изследователска институция

• Заемана длъжност Научен сътрудник I степен.
• Основни дейности

и отговорности
Създаване на програмни ситеми за автоматизация на

инженерния труд

• Дати (от-до) 1986-1993

• Име и адрес на
работодателя

Научно-изследователски институт по роботика (НИИР)
Стара Загора.

• Вид на дейността
или сферата на работа

Информационни технологии, изследователска институция

• Заемана длъжност Ръководител секция "Интерактивни графични системи за
моделиране и конструиране" в НИИР.

• Основни дейности
и отговорности

Разработване на програмно осигуряване на компютър DEC VAX
11/780, oперационна система VMS и програмен език VAX
Pascal.

• Дати (от-до) 1980 - 1986

• Име и адрес на
работодателя

Научно-изследователски институт по роботика (НИИР)
Стара Загора.

• Вид на дейността
или сферата на работа

Информационни технологии, изследователска институция

• Заемана длъжност Програмист в направление "Автоматизация на
проектирането и управлението на промишлени роботи".

• Основни дейности
и отговорности

Алгоритмизация на процесите на проектиране и конструиране на
промишлени роботи и роботизирани комплекси.
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ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 1992

• Име и вид на
обучаващата или
образователната

организация

Технически университет - София,

• Основни
предмети/застъпени

професионални умения

Дисертация на тема "Кинематично симулиране в роботиката".
Научен ръководител: проф.Михаил Спиров Константинов.

Диплома N 22242/30.04.1992г.
Дисертацията третира проблемите на моделирането и

симулирането на роботи и роботизирани комплекси със
средствата на компютърната графика и анимация.

Програмната система CINDY, която е резултат от
дисертационния труд, е внедрена в НИИ по роботика при
фирма “Берое” – Ст. Загора.

По договор К87/1989г. програма CINDY е продадена в чужбина
за конвертируема валута.

• Наименование на
придобитата

квалификация

Кандидат на техническите науки

• Ниво по
националната

класификация (ако е
приложимо)

доктор

• Дати (от-до) 1979 - 1980

• Име и вид на
обучаващата или
образователната

организация

Технически университет - София

• Основни
предмети/застъпени

професионални умения

Следдипломна специализация по "Приложна математика"

• Наименование на
придобитата

квалификация

Инженер-специалист по приложна математика

• Ниво по
националната

класификация (ако е
приложимо)

магистър

• Дати (от-до) 1979 - 1980
• Име и вид на

обучаващата или
образователната

организация

Технически университет - София
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• Основни
предмети/застъпени

професионални умения

Специалност: "Изчислителна техника".

• Наименование на
придобитата

квалификация

Инженер по радиоелектроника

• Ниво по
националната

класификация (ако е
приложимо)

магистър

• Дати (от-до) 1969 - 1972
• Име и вид на

обучаващата или
образователната

организация

Политехническа гимназия - гр.Разград.

• Основни
предмети/застъпени

професионални умения

Програмиране на ЕИМ

• Наименование на
придобитата

квалификация

Програмист на ЕИМ

• Ниво по
националната

класификация (ако е
приложимо)

Средно образование

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с

официален документ или диплома.
МАЙЧИН ЕЗИК български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

[английски]
• Умения за четене добро
• Умения за писане добро

• Умения за
разговор

основно

[руски]
• Умения за четене добро
• Умения за писане добро

• Умения за
разговор

добро
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СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно
съжителство с други
хора в мултикултурно

обкръжение, в
ситуации, в които
комуникацията и

екипната работа са от
съществено значение

(например в културата
и спорта) и др.

На шест научни конференции съм бил член на организационния
комитет, а на осем – научен секретар на конференцията.

1990 – 1994: Член на Управителния съвет на СУБ - клон Стара
Загора.

1994 – 2002: Член на Изпълнителното бюро на СУБ, клон Стара
Загора.

от 1998: Член на Управителния съвет на фонд "Образование и
наука” при НТС - Стара Загора.

Член на ръководството на „Съюз на инженерите по автоматика,
информатика и електроника” – НТС – Стара Загора.

ОРГАНИЗАЦИОННИ
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация и
управление на хора,

проекти и бюджети в
професионалната среда,

на доброволни начала
(например в областта

на културата и спорта)
у дома и др.

Ръководител секция "Интерактивни графични системи за
моделиране и конструиране" в НИИР.

Ръководител сектор "Автоматизирани информационни
системи"в Бюро по труда – Ст.Загора

1985 - 1986: Председател на клуб “КОМПЮТЪР” при НИИ по
роботика.

1991 - 1994: Председател на Клуба на младия учен при СУБ -
клон Стара Загора.

1994 – 2002: Председател на секция "Механика, електроника,
информатика" към СУБ, клон Стара Загора.

ТЕХНИЧЕСКИ
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с
компютри, със

специфично оборудване,
машини и др.

ПРОГРАМИРАНЕ НА VAX PASCAL, PASCAL В СРЕДА НА DELPHI;
OПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ WINDOWS, NetWare/Novell Inc,

VAX/VMS

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НАМПС

Категория В
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ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Научни награди
1994: СУБ - Стара Загора. Грамота за най-значима научна

разработка в конкурса за 1991-1992г. Грамотата е
присъдена за разработката “Интерактивна графична
система за кинематично симулиране на промишлени
роботи от две програмни системи: CINDY и
ARCHIMED”.

2000: НТС - Стара Загора. Диплом за принос в автоматика,
информатика и електроника за 2000г. Дипломът е
присъден за разработване и внедряване на “Медицинска
информационна система на Университетска болница при
Тракийски Университет”.

2014: НТС - Стара Загора. Почетен знак на НТС Стара Загора за
значими творчески постижения в науката и техниката.

Имам 17 договора за внедряване на програмно осигуряване.
Софтуер, в чието създаване съм участвал, е инсталиран в Ирак,
Белгия, Македония. Общият брой на инсталациите в страната, в
които съм участвал, е над 100.

ПРИЛОЖЕНИЯ [ Опишете всички приложения. ]


