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CURRICULUM VITAE 

 

Име: Михаил Ивайлов Симов                                              

Роден на: 21. 06. 1988 г.  

Електронна поща: simov.bg@abv.bg 

 

Образование:  

 От февруари 2013 г. – докторант в катедра „История на Византия и балканските 

народи“ към Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с научен 

ръководител доц. дин Иван Първев. Изследователско направление: Балканите и 

Русия през XIX век. Тема на дисертацията: „Руското разузнаване и 

информационните мрежи на Русия на Балканите, 1856-1878 г.“. 

 2011-2012 г. – Студент в магистърска програма „Балканите и Русия – история, 

политика, култура“ в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Защитена магистърска теза на тема: „Русия и Черна гора по време на Източната 

криза (1875-1878 г.)“, научен ръководител доц. дин. Иван Първев.  

 2007-2011 г. – Студент в специалност История в Исторически факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“. Специализация: средновековна история на България.  

 2004-2007 – Гимназиално образование в 56-то СОУ „Проф. Константин Иречек“. 

 

Стипендии и специализации: 

 29 май – 26 юни 2015 г. – Специализация в Московския държавен университет 

„Михаил Ломоносов“, по време на която са проучвани архивни документи по 

темата на дисертацията.  

 1 април – 29 юни 2016 г. – Специализация в Московския държавен университет 

„Михаил Ломоносов“. Научен ръководител проф. Николай Цимбаев.  

 Април – май 2016 г. – Стипендия на Немския исторически институт в Москва, 

отпусната за работа в московските библиотеки и архиви. 
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Изследователски интереси: 

 Балканската политика на Руската империя, руско-османски военни конфликти, 

история на разузнавателните служби на Руската империя, руското разузнаване 

на Балканите. 

 

Преподавателски опит: 

 Февруари – юни 2014 г. – преподавател по нова балканска история в 

Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, част от докторантската 

практика.  

 

Заемани длъжности: 

 От март 2017 г. – Уредник в Отдел история на Национален исторически музей.  

 

Езикови умения:  

 Писмено и говоримо владеене на английски и руски език. 

 Умения за четене на френски, сръбски и хърватски език. 

 

Публикации:  

 Russian Reconnaissance in the Eve and during the Russo-Turkish war of 1877-1878. 

-  Fulbright International Summer Institute – 2013. Ph.D. Students Forum: Dialogues 

in the Field of International Relations, Security, Human Rights and EU Studies. Sofia, 

2014, pp. 125-156.  

 Руското разузнаване в Европейска Турция – форми на осъществяване и цели 

(1856 - 1877). – В: Сборник докторантски и постдокторантски четения 2013. 

София, 2014, с. 111-123. 

 Руската дипломатическа акция по отмяна на неутрализацията на Черна море 

(1870 – 1871) и реакцията на Високата порта (по сведения на руското 
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разузнаване). – В: Сборник докторантски и постдокторантски четения 2014 г. 

София, 2015, с. 120-129.  

 Руските военно-топографски мисии в българските земи и картографиране на 

Европейска Турция от корпуса на руските военни топографи. – 

Военноисторически сборник, 2015, № 3, с. 39-48.  

 Разузнавателна дейност на руската Дунавска армия в навечерието на Руско-

турската освободителна война (1877-1878 г.). – под печат за сборник 

Кюстендилски четения 2014.  

 Русские консульства на Балканах и их роль в осуществлении разведки накануне 

Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. – под печат за списание Славяноведение. 

 

 


