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Творческа автобиография 
 

проф. д.ик.н.  инж. Валентин Стефанов Кисимов 
сертифициран международен IBM Консултант 

 
Персонални данни 
Рождена дата и място:   3 юли 1947, В. Търново, България, Европа 
Семейно положение:    Женен с едно дете 
E-Mail адрес:    VKisimov@gmail.com; VKisimov@unwe.bg  
 
Обучение 
1996-1998  IBM Международни изследователски центрове 

Brussels – Belgium, Johannesburg – South Africa, San Francisco – 
USA 

 
1989        Foundation Sophia Antipolis, Nice, France 
 
1976, 1987       R&D Centre on Computer Science (CEPIA), Paris, France 
 
1983, 1985       IBM UK, Education Centre, London, 
 
1973-1978  Централен институт по изчислителна техника, София, България 
   
1970            Технически университет, София, България 
                   
Текуща позиция 
Зам.-ректор по електронизация;                 
Ръководител катедра „Информационни технологии и комуникации”; 
УНСС, София, България  
       
Ползвани езици:    
английски, френски, руски, български  
 
Научни степени и звания: 
2010 професор 
2009  д.ик.н. 
1983  доцент 
1978  д.т.н. 
1970  магистър по електроника 
 
Заемани длъжности в УНСС: 
2009  зам.-ректор 
2008  декан на Факултет „Приложна информатика и статистика” 
2007  ръководител катедра, „Информационни технологии и комуникации”; 
1983  доцент към катедра „Машинна обработка на икономическата 

информация” 
1982  директор на Учебния изчислителен център 
1973  асистент към катедра „Машинна обработка на икономическата 

информация” 
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Други заемани длъжности: 
2005  ръководител на изследователска лаборатория по мрежови защитни  

продукти и услуги създадена от IBM, Cisco, T-Systems, University of 
Johannesburg and University of Cape Town,  
Johannesburg, South Africa  

 
2001  главен ИКТ архитект,  

T-Systems SA,  
Johannesburg, South Africa 

 
1998  архитект на стратегическо развитие,  

Net1 Applied Services (APLITEC) (Pty) Ltd,  
Johannesburg, South Africa 

 
1996  главен консултант, ръководител на мрежови и инфраструктурни  

консултации, 
  IBM South Africa, 
  Johannesburg, South Africa 
 
1995  гост-професор, 
                Computer Science Department, 
                Universite Laval, Quebec 
                Canada 
 
1991  преподавател, 
                Computer Science Department, 
                University of the Witwatersrand, 
                Johannesburg, South Africa 
 
1985  главен директор и впоследствие генерален директор,  

Национален център „Инфома” към комитета за национално стопанство, 
София, България 

 
1980      ръководител на секция по цифрова обработка на изображения, 
                Централен институт по изчислителна техника,  

София, България 
 
1978  компютърен инженер на Мултимикропроцесорни системи, 
                Институт по техническа кибернетика и роботика, БАН, 
  София, България 
 
1970      компютърен инженер на големи ЕИМ, 

Централен институт по изчислителна техника,  
София, България 
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Ръководител на внедрени ИКТ системи: 
• Създаване на език за описание на ИКТ архитектура, мобилен оператор, 

България; 
• Интранет стратегия за фронт-енд банкови системи на банкови клонове, ЮАР; 
• ИКТ система за световната конференция “AIDS’2002” – Spain, Barcelona, 

“AIDS’2000” – Дърбан, ЮАР; 
• Приложение на ePortal за застрахователна компания, ЮАР;  
• Проектиране на защитна стратегия и защитна политика на ИТ системата на 

световен производител на хартия в ЮАР; 
• Оптимизиране на производителността на централна интернет-банкова 

система, ЮАР; 
• ИКТ инфраструктура на банкови клонове на база на тънък клиент, ЮАР; 
• PKI за CEPS система за електронни плащания, ЮАР; 
• Бизнес проектиране, ИТ проектиране и внедряване на система за обслужване 

на високоплатежни клиенти на банка, ЮАР; 
• Банкови услуги базирани на Web Services за IBM SA; 
• Проектиране и внедряване на национална MPLS мрежа за T-Systems SA; 
• Проектиране на сканираща, архивираща и търсеща система за банка, ЮАР; 
• Проектиране и внедряване на инфраструктурата на електронното 

правителство на ЮАР;  
• Проектиране на международна интегрирана система за аутсорсинг на  

междунационална фирма с 4 консолидирани изчислителни центъра в света и 
обвързване на 900 мини в световна мрежа;  

• Стратегическо проектиране на национална система за социални плащания с 
използване на биометрична идентификация и смарт карти и система за 
първично медицинско обслужване, базирано на смарт карти; 

• Препроектиране на банкова система насочена към Network Computing и 
еБизнес принципи; 

• Създаване на национална ИТ система за здравеопазване, ЮАР; 
• Оптимизиране на производителността на ИТ системата на национална 

дистрибутивна фирма, ЮАР; 
• Проектиране на техническата архитектура и миграционен процес на ИТ 

система за наемане на транспортни средства, ЮАР;  
• Моделиране и симулиране на комплексни банкови мрежи, ЮАР; 
• Проектиране, синхронизиране и управление на разпределени системи 

базирани на APPN SNA под OS/2 и разпределено мигриране на обекти, ЮАР; 
• Системи за автоматично програмиране на различни CNC машини от единен 

макро-език, ЮАР; 
• Управление и ръководство на проектни решения в Национален изчислителен 

център състоящ се от 250 човека, с офиси в 8 града, България.  
 
Публикации: 
Над 80 публикации в реферируеми списания и конференции в ЮАР, САЩ, Европа и 
България, включително участие в над 14 книги и учебници, технически доклади и 6 
патента. 
 
Ръководител на трима защитили докторанти в университети в България и ЮАР. 
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