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Националност Българин 

 
 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ    

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

 

Ноември 2013- досега 

 

 

 

 

Януари 1996-ноември 2013 

 

 

 

 

 

Декември 1997-досега  

 

 
Доцент по Компютърна и комуникационна техника в катедра ЕКИТ, ФтФ, ПУ „Паисий 

Хилендарски“, гр.Пловдив 

▪ Преподавателска дейност и провеждане на научни изследвания в сферата на компютърната 
техника и технологии, микропроцесорна техника, интернет на нещата 
 

Асистент по Електроника, комуникации, информационни технологии и образователни технологии 

в катедра ЕКИТ,  ФтФ, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив 

Преподавателска дейност и провеждане на научни изследвания в сферата на компютърната 

техника и технологии, микропроцесорна техника, образователни технологии, информационни 

технологии 

 

  Управител на “Ромит” ООД, дружество специализирано в доставката на стоки и услуги в 

сферата   на информационните технологии 

 

Септември 2010-Септември 2011 

 

Септември 1989-Юни 1994 

Доктор по Електронна техника от Технически университет – София 
Магистър по Електронна техника и микроелектроника от Технически 
университет-София с професионална квалификация – инженер по 
Електронна техника 

8-мо ниво от ЕКР 

7-мо ниво от ЕКР  

 

Майчин език Български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език C/2  C/2  C/2  C/2  C/2 

 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

Руски език B/1  B/1 B/1 B/1 B/1 

 

 

https://uni-plovdiv.bg/
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ   

 

 
 

Комуникационни умения ▪ Отлични комуникационни умения  при работа с хора с цел обучение, продажби на стоки и 
услуги, презентация на нови продукти и технологии 

Организационни / управленски 
умения 

▪ Отлични организационни умения придобити като управител на търговско дружество и 
ръководител на екип от 10 души в сферата на информационните технологии 

Професионални умения   

 

 

 

Свидетелство за управление на 
МПС 

▪ добра работа в процеси по контролиране научни и бизнес проекти в сферата на 
информационните технологии. Опит в ръководството и участие в проекти на Европейския 
съюз – Erasmus+ и др.  

▪  
Категория B 

Публикации 

Проекти 

Членства 

 

 

Специализации 

 

 

Research gate 

 

Над 30 научни публикации индексирани в Scopus и Web of Science  
Участник и ръководител на научни и бизнес проекти на ЕС – Erasmus+ 
Член на съюза на учените в България, Председател на секция „Техника и Технологии“ в СУБ-
Пловдив 
 
Осъществена преподавателска мобилност по програма Erasmus на ЕС в университет UNED -  
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Мадрид, Испания през 2015г. на тема 
отдалечени лаборатории 
 
https://www.researchgate.net/profile/Dimitar_Tokmakov  
 
 

https://www.researchgate.net/profile/Dimitar_Tokmakov

