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ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Научен сътрудник

1981-86

Институт по корабостроене-Варна
Вид на дейността или сферата на работа Проектиране микропроцесорни информационноуправляващи системи за кораби

Преподавател

1986-2007

ТУ-Варна, Варна, ул. Студентска 1, http://cs.tu-varna.bg
Вид на дейността или сферата на работа Четене на лекции, ръководене на семинарни и
лабораторни упражнения в областта на Компютърните системи и технологии

Доцент

2007-

ТУ-Варна, Варна, ул. Студентска 1, http://cs.tu-varna.bg
Вид на дейността или сферата на работа Четене на лекции, ръководене на семинарни и
лабораторни упражнения в областта на Компютърните системи и технологии
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Средно техническо образование, Техник по автоматизация

1970-74

Техникум по електротехника, Варна, България
▪ Автоматизация на производството

Висше образование, магистър инженер по автоматизация,

1976-81

7

ВМЕИ-Варна, Варна, България
▪ Автоматизация на производството, теза „Микропроцесорно управление на термообработка
на метали”

Кандидат на техническите науки (Доктор)

1990-94

8

ТУ-София, София, България
▪ Компютърни науки и технологии, Теза: „Логическо програмиране и представяне на знания с
ограничения”
ЛИЧНИ УМЕНИЯ
Майчин език

Български

Други езици

Английски

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно
устно изложение

B2

B2

B2

B2
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Собствено име, Презиме, Фамилия

.

Руски

Организационни / управленски
умения

Професионални умения

Други умения

Свидетелство за управление на
МПС

B2

B2

B2

B2

B2

Координация и ръководство на хора, проекти и бюджети в областта на програмирането.
Rазработка на проекти по информационни технологии;
Обучение на програмисти;
Подготовка на университетски отбори по програмиране за участие в републикански и
международни олимпиади по програмиране, организирани от ACM;
Участие в журито на републиканската студентска олимпиада по програмиране;
Участие като член на журито на международнатата студентска олимпиада по програмиране
ACM;
Съвместна работа с дипломанти и студенти по международни и републикански научни и
научно-приложни проекти;
Ръководство и участие в научни проекти по фонд научни изследвания.

Програмиране на базата на програмни езици и технологии:
Assembler;
C и C++ (Borland C++, Microsoft Visual C++, UNIX, WINDOWS);
Java и технологии за разработка на приложения на база на езика;
PASCAL (Turbo-Pascal, Windows-Pascal);
DBMS (Dbase, FoxPro, Clipper, Code Base, MS ACCESS, ORACLE, TeraData, DB2) и технологии
за връзка с приложения, написани на различни езици за програмиране;
CLIPS, KES (Expert System Shell);
PROLOG VAX/VMS (C-Prolog), IBM/AT (SD-Prolog);
LISP - VAX/VMS;
OCCAM език за програмиране на паралелни системи;
Софтуер за финансови анализи;
Софтуерни технологии - COM / DCOM / XML / ASP.NET/ADO.NET;
C# и технологии за разработка на разпределени мрежови приложения на базата на
ASP.NET/ADO.NET.

Авторски свидетелства за изобретения - 2 бр.

Категория B

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
Публикации
Презентации
Проекти
Конференции
Семинари
Отличия и награди
Членства

Публикации над 40 бр:
Учебници и учебни пособия – 11 бр.
Участия международни проекти - 5 бр.
Участия в научни и научно-приложни разработки- 16 бр.
Курсове, публикувани в Интернет - 7 бр.
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