
Въпроси за интервю към вестник "ФМИ онлайн"

зададени към доц. Милен Петров

08.04.2015

Визитка:
–Висше образование: Технически университет - София (1994-1999) факултет по Компютърни системи и

управление, специализация Софтуерни системи; Полувисше: ПИМЕ - (1991 - 1994), специалист по Електронна
техника и микроелектроника (т.нар. колеж) 1992-1996г. - СДК - Специализация "Приложна звукотехника" -
към ТУ-София, Средно образование: СМГ, с квалификация специалност "Оператор и програмист на ЕИМ"
(випуск 1991);

– Част от ФМИ в периода: 2001-до 2004- хоноруван преподавател към ФМИ и сътрудник (софтуерен
инженер и програмист към Научно-изследовалтески сектор); фев. 2004-2006 (редовен докторант и хоноруван
преподавател), 2006-щатен асистент, 2012г. доцент; докторска степен към катедра Информационни технологии;

– Преподавани дисциплини: Увод в програмирането (УП) - C/Java (2006-2012), Обектно ориентирано
програмиране (ООП) - на C++/Java/C#, Структури от данни и програмиране (2006), Структури от данни
и алгоритми (2006-2012), Java сървърни технологии (от 2002), JavaEE (част 1 и 2), Мрежово програмиране
(Java), WWW технологии и др.

Понастоящем преподавател към катедра Софтуерни технологии към ФМИ на СУ и ръководител на
магистърска програма Защита на информацията в компютърните системи и мрежи (ЗИКСМ) от средата на
миналата година.

1. Да поздравим с добре дошъл доц. Милен Петров - любимец на поколения софтуерни инженери! От
известно време сте официален наставник на тази специалност. Какво се изисква да правите като такъв?

Здравейте, чак пък любимец... сигурно имам фен или двама, но толкоз :-) Относно системата на
студентското наставничество - тази система съществува от 2012 година и от тогава съм един от

академичните наставници. От както се разбра, че Софийски университет е на първо място в България
в област Информатика и компютърни науки (разбира се и почти във всички други области) и тази
програма се финансира от малка част от допълнителното целево финансиране, свързано с тази класация.
Идеята за наставниците е отлична и основно обхваща (но не само) подпомагане и адаптиране на
първокурсниците в университетска среда. Стресът при трансформирането от средното

училище/гимназия към университет не е малък. Начинът на преподаване и освояване на знания е
много различен и нивото е друго. В университета знания не само се дават, но и се вземат. Както в
анекдота - можеш да докараш кон до реката, но не можеш да го накараш да пие - всеки до голяма
степен трябва да си ’вземе’ знанията. И това като се комбинира с началото на т.нар. ’студентският
живот’ и липсата на зона на конфорт и далеч от родителите - е много трудно за доста голяма част
от първокурсниците. За тази цел за всяка специалност има подбрани колеги-студенти от по-горните
курсове, които да съветват и ориентират както професионално, така и житейски за първите стъпки на
бъдещите специалисти в областа на информатиката и математиката, така че те по-лесно да се адаптират
към новата среда и да бъдат по-успешни. Моята задача като академичен наставник е да подбирам и
подпомагам наставниците на специалност Софутерно инженерство - най-младата специалност във ФМИ
- която догодина (2016) - ще излъчи своят седми випуск и с която до голяма степен съм емоционално
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свързан, т.к. моето ’професионално’ назначение на трудов договор е свързано с нейното създаване и
преподавам съответно познавам (без изключения) всички випускници започнали от 2006 до 2012. На
всеки един от тях съм водил между 2 и 3 семестъра упражнения, по 1 или 2 проекта и ги познавам
доста добре. За (може би мое съжаление) с академичното ми израстване - вече не съм асистент и
по-трудно имам контакт с новите випуски, но въпреки това посредством настаниците имам минимално
наблюдение и върху последните 2 випуска.

2. Имат ли реално предимство завършилите Софтуерно Инженерство пред останалите, при търсенето на
работа? Ако да, за какви позиции?

Много добър въпрос - нямам идея - но бих могъл да разпитам :-) Реално това е въпрос към тях - но
дори и като ’млад’ асистент съм си мислел - както в анекдота ’от тези хора дали ще стане нещо...добре,
че не учат медицина’, но вече като идват при мен да защитават магистърски тези, а и дори само за
първите 3 семестъра, през които съм им преподавал - израстването е огромно. Не мога да преценя
дали конкретно аз или факултета сме допринасли, може да е от храната в стола (не, че има такъв), но
колегите много израстват за сравнително кратко време. След като не е храната - сигурно е въздуха :)
Доста съм разсъждавал - много хора (може би) не оценяват (или оценяват отрицателно) въздействието
на университета, но ученето е индивидуален процес и всеки сам трябва да извърви пътя на знанието
- просто тук компанията при изминаването му е много добра. Специалността Софтуерно инженерство
е насочена към изграждането на специалисти с по-висок ред аналитично мислене от това на чисто
занаятчиско програмиране (владеенето на което по мое мнение съшо е задължително). Преподават се
дисциплини, по които фирмите тепърва ’узряват’ за нуждата от тях и се радвам, че нашите студенти -
не само Софтуерно инженерство но и от останалите специалности, катализират процеса на качествено
израстване и на самият бизнес. Повечето наши студенти - в горните курсове работят и споделят, че
в доста голяма част от фирмите има голяма съпротива от въвеждането на утвърдени нови добри
практики, което се дължи или от незнание, или от липсата на капацитет във фирмите.

Проблемът с ученето (и преподаването) на ’технологии за напреднали’ на първокурсници или начинаещи
е, че се опитваме да решаваме проблеми, които студентите все още нямат. Например - ако речем да
дефинираме софтуерна архитектура, или да ползваме софтуерен шаблон еди кой си...или стартирайте
конзолата.... въпросът на първокурниците е, ама защо не ползваме последните технологии - например
Visual Studio 2015 - то си има всичко и решава ’сам’ всички проблеми? И някак до голяма степен
нямат вяра, че човек, работейки в университета може да разбира ’от занаята’ (програмиране и реален
софтуерен бизнес) и давайки им задачи/домашни/проекти се опитва да ги научи на нещо ценно.
Е, тогава следващият въпрос - даден преподавател ако толкова много разбира - защо стои там (в
университета) при съответните финансови условия (които са по-лоши дори и от началната заплата на
нашите студенти)? Доста студенти са ме питали този въпрос - но щом не ме питате няма да отговоря
:-)

3. Из Facebook хвърчаха оригинални покани за презентации, по време на последната изпитна сесия, от
страна на вашите студенти в курса WWW технологии (задължителен за спец. КН-4 курс). Каква беше
конкретната ви идея с тази инициатива?

Добър въпрос - не е било сесията, а последните 2-3 седмици от семестъра а и не са хвърчали а са валяли,
но да - разбрах въпроса. Студентските разработки и тяхното представяне е част от текущото оценяване
и възможност за освобождаване за част от изпита. Курсът по Уеб технологии е задължителен за двете
най-големи и престижни специалности във ФМИ (Софтуерно инженерство и Компютърни науки) и
почнах да го водя преди 2 години като изминалият зимен семестър (2015) беше четвърто издание.
Обикновенно воденето на курсовете се разглеждат като услуга - преподавателите предоставят ’парчета
информация’, студентите я консумират под строго определен ред. Правят им се

тестове/домашни/проекти - и след като покажат дадено ниво на знания (евентуално) си взимат успешно
изпитът по съответната дисциплина. При този предмет предизвикателствата за мен са да го направя
интересен за студентите - и го провеждането му го възприемам не като услуга, а като проект. До
момента няма две абсолютно еднакви издания на курса и с всяко следващо издание се променя нещо
- надявам се за по-добро, което означава че курсът, който са слушали студентите от първото издание,
за следващото вече е различен. Едното от предизвикателствата е да се заинтригуват студентите. Аз
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лично не съм привърженик на ’насилствените’ методи на сплотяване на колектива. Целта ми е при
наличието на толкова много ’креативни’ хора да им се даде шанс да се изявят. Четвърти курс доста
от колегите работят по специалноста и не малко работят дори и по тематиката на курса, а именно
дейности, свързани пряко или индиректно с уеб програмиране. На такива хора е малко трудно да
’продавам краставици’, въпреки, че различните компании имат различни ценности и начини на работа
(не винаги най-добрите) - и съм имал много разговори с мои студенти, които намират за привлекателно
да приложат добри практики в курса, т.к. да речем на работното място им е ’забранено’. Понякога
използването на прекалено много добри практики може би не е добра практика. А много често добрите
практики, както и технологиите се менят и неща, които са били добри преди 15 години, вече много
вероятно е да са анти-практики, а неща които са на повече от 3 години - най-малкото вече не са
’модерни’. А младите хора (което е нормално - и за което донякъде им съчуствам) искат да са модерни.
Разбира се, нещо което сега е на мода може много бързо да отмине и да се разочароват, но това ще го
разберат с времето и само да им се заяви, че е много вероятно да няма смисъл от дадена технология, т.к.
подобна се е провалила преди 15 години и предпоставките за провал са налице - някак си не ти вярват.
По-добре веднъж (или 10 пъти) да пробваш, вместо 100 пъти да чуеш (това трябва да е поговорка).

4.С какво се отличават областите на Софтуерните технологии, които са ваши научни интереси? С кои
от тези интереси се занимавате най-активно в последно време?

Интересувам се много от приложното програмиране. През годините съм учил/ползвал доста езици.
Началото за мен беше лятото на 1985 година, когато съм написал първите си 3 реда код на Beginner’s
All-purpose Symbolic Instruction Code (а.к.а. BASIC) на Правец-82, с хм...зелено-зелен монитор :-) (Или
зелено-черен?). След което от шести клас се записах да уча в СМГ (тогава това беше експеримент да
се приемат подготвително ученици преди осми клас). Ето и моите първи ’три реда код’:

] NEW ] 10 REM 1985, Author: Milen Petrov ] 20 PRINT "HELLO" ] 30 GOTO 20 ] RUN 20

Стартира програмата от 20 ред и безкрайно отпечатва HELLO. За повече информация виж книгата "3.
БЕИСИК - ЕЗИК НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ" (цена 0.50 лв.) от поредицата

Микрокомпютърна техника за всички, Издателство Техника, София, 1986г.

Синтаксисът е по спомен, ако намеря някъде старите си 5.25" дискети и флопи, може да намеря и
оригинала :) Идеята е на горният код е, че се задава писането на нов скрипт (с командата NEW), после
редовете се номерират (като не е задължително да се пишат последователно), след което се стартира
програмата с командата RUN, като опционално може да се укаже от кой ред да се стартира, REM
е коментар (едва ли аз съм автора на програмата, но за тежест) :-) Отпечатва се на стандартният
изход с командата PRINT, и на ред 30 се указва да се премине безусловно към ред 20. Има много
популярна статия за това, че използването на оператор GOTO е ’зло’ - но реално ако знаете какво
правите - няма лошо. Когато обемът на програмата нарастне, вече идват практики от Софтуерното
инженерство, които улесняват разработката и последващата поддръжка на софтуерният код (и целият
жизнен цикъл на продукта). Много от практиките са добри за даден случай и са неподходящи за друг.

В момента професионално се интересувам от повечето Java технологии (не бих казал от всички) - и
по-конкретно свързаните с уеб. Като ръководител на магистърска програма се интересувам усилено
и от проблемите сигурностт на данните в уеб. Интересувам се и от оптимизирането на работата
на уеб приложенията и минимизиране на стойността на приложенията при използването на облачни
услуги. Други области - например като Certfied ScrumMaster (CSM) се интересувам от комбиниране на
’класическите’ методологии за софтуерна разработка с т.нар. ’гъвкави’ (agile) методи за разработка.
Според мен такова делене е малко фиктивно - ако човек иска да свърши работа мисля начинът е
един. Друга интересна област - управлението на проекти - от една страна нещата на PMI института -
класическите методи за управление на проекти - PMP (Project Management Professional) сертификацията
срещу CSM техниките. Май стига толкоз интереси за сега, че не ми звучат интересни като ги чета :-)

4. В страницата ви на сайта на ФМИ пише, че от 2001 до 2011г. сте работил в "Research and Development
Center" към ФМИ. Какво представлява този център и по какви проекти сте работил в него?

Да, имах щастието да постъпя в ЦТИО - Център за технологии на информационното общество (на
английски CIST) на 1 април (лесно се помни) след конкурс за мястото на софтуерен инженер и
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програмист през (вече) далечната 2001 година по един европейски проект MALL2000 - където трябваше
да се извършат ’довършителни дейности’ - с базирани на Java/Tomcat и Oracle 8i технологии - брокеринг
услуги - за съпостяване на обяви и намиране клиенти за дадена обява. Последствие продължих
работата си по вътрешен проект на СУ/ФМИ - АРКЕЙД - първата уеб базирана цялостна платформа
за електронно обучение обучение в СУ и от първите в България въобще. След това съм работил по
множество научно-изследователски проекти - международни и национални, които бяха към научно-
изследователски сектор (НИС) и ЦТИО, като най-големият от тях беше TenCompetence - 12 партньора
от 9 държави, период 4 години.

5. Участвал ли сте някога в StartUp? Смятате ли, че във ФМИ трябва да има подобен семинар, курс или
друга инициатива(създаване или участване в StartUp- и)?

Да, може да се каже, че имам някакъв опит - и като основавал на компания - и като ’служител’ на
стартиращи компании. Изводът ми е, че не се прави стартираща компания между другото и нещата
не се случват просто защото имаш компания - иска се отдаденост. Другото ми наблюдение - вече като
служител в подобен тип компании е, че ако не си съдружник, не очаквай някаква особенна печалба.
Може би само моят опит е такъв. От друга страна, пък и анажиментите и най-вече отговорностите
ти са по-малки. Дали трябва да има подобен курс - към катедра Софтуерни технологии има цяла
магистърска програма по Технологично предприемачество, в която се правят учебни компании

и предприемачеството е силно застъпено - и покрай нея се организират доста събития и състезания.
Самият аз изкарах сертификат за инструктор по една американска програма по предприемачество
наречена Ice House Entrepreneurship Program с основател Гари Шонингер - която ’предефинира’

разбирането за предприемачеството и начинът на мислене като цяло, така че може да се каже че имам
и ’сертифициран академичен’ опит. При всички положения е добре да се правят семинари и да се
събират позитивни хора със сходни интереси, които искат да променят обкръжаващата ги среда, не
като се оплакват и мрънкат, а като предприемат конкретни действия за решаване на реални проблеми,
резултатът от които да им носи удовлетвореност - на тях и на хората около тях.

6. През следващия период се очаква да работите по проект, финансиран по ЕОС, със заглавие "Софтуерна
система за управление на университетски графици в реално време". Ще ни разкажете ли повече за
това?

Да, програмата ЕОС е много добра инициатива, сигурно има много неща за дялане, но е важна посоката
и постоянното настройване и обогатяване на дейностите към нея, които да доведат до повишаване на
качеството на обучението във Факултета, Университета, Страната, Света и Вселената :-). Много от
нашите студенти заминават за чужбина, така че променяйки тях за добро - светът би станал по-добро
място за живеене. Относно конкретният проект - реално работя паралелно по няколко проекта и от тях
реших с тази идея да кандидатстваме за финансиране по програма ЕОС, като идеята беше оцененна
високо. Идеята на екипа е да се разработи софтуерна система, която да може в реално време да дава
информация на студентите и преподавателите за техният разпис. Като всеки модерен университет
динамизмът и при нас е голям - има постоянно гост лектори, организират се семинари, студентски
представяния, разнообразие от изборни дисциплини, като даден студент (а дори и преподавател) много
трудно може да се ориентира кога какво да запише, слуша или изнесе в конкретен ден, или да речем ако
има временни размествания в програмата. Реално подкрепата за сравнително голямото финансиране
(спрямо другите проекти) е и ангажимента да се опитаме да подпомогнем и по някакъв начин да
се автоматизират и част от процесите по правенето на програмта (т.к. в момента голяма част от
разработването на разписа се извършва ръчно). Но както имаше една приказка - ’обущарят ходи
бос’, така и ние :-). В момента сме на фаза анализ на изискванията, така че ако някой има идея какво
’неотложно’ може да се включи като функционалност - да ми пише (имейл адресът ми е на страницата),
или да заповява направо в кабинета ми 402 на ФМИ. Аз като ръководител на проекта имам ясна визия
какво трябва да се случи, но сме отворени и за нови и нестандартни идеи.

7. Стана ясно, че изборите за нов декан ще бъдат през месец май. Върху какво според вас трябва да се
фокусира бъдещия декан на ФМИ в работата си? За какъв човек бихте гласувал?
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За мен няма значение кой ще е декан - това е голяма отговорност и ако някой чака друг да му реши
проблемите, а не сам да се захвне с решаването им - ще е доста разочарован, който и да е декана. Един
човек не може да разреши проблемите на всички. За да има по-добра среда за работа - би следвало да
има ясни правила за всяко нещо, които да се спазват от всички.

8. Разкажете нещо за вашите най-близки хора и за вашите странични занимания.

Програмирането преди да ми стане професия също ми е хоби - това ще рече, че дори и да не ми
плащат пак бих вършил същото :-) Относно интересите ми - разностранни са - музика - да слушам
и ’хм’ да свиря; фотография - нещо ако не е снимано, то не се е случило; архитектури - в момента
строя къща/вила в с. Стоб и много често обичам да правя сравнения между класическа строителна
архитектура и софтуерната - може би трябва да напиша статия и/или книга по въпроса, има доста
забавни сравнения. Други интереси - обичам да пътувам, и да посещавам нови места и научавам
нови неща - за последно например миналата година бях във Севиля (Испания) - хубав град (интересни
факти - например там е станало заснемане на сцени от епизод на Междузвездни войни - на единият от
площадите; също така е и люлка на инквизицията - интересно а?). Предполагам ’хартията’ ми свършва,
та ще привършвам и аз.

Желая успех на вас и на вашите читатели - студенти, преподаватели и случайни гости и поздравявам
моите офлайн и онлайн приятели :-). Продължавайте с вашата дейност все така упорито напред - за
част от колегите във Факултета - да свързвам имена с лица е благодарение и на вашето издание. Едно
време в училище имахме също стен-вестник - беше забавно, дерзайте!

С уважение и усмивки Милен Петров с титли по настоящем, доц. д-р. инж. CSM - не че титлите
правят човека! :-)

5


