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ИМЕ: МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
МЯСТО И ДАТА НА РАЖДАНЕ: България,

Момчилград, 21.08.1969 г.
НАРОДНОСТ: Българин
ЕЗИЦИ: Руски - СРЕДНО

Английски - СРЕДНО

ОБРАЗОВАНИЕ:
 Строителен техник 1988 г., Техникум по строителство – Кърджали;
 Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, 1995 г.,

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София,.

СФЕРИ НА РАБОРА

* Геотехнически анализ на сгради и съоръжения;
* Проектиране на строителни конструкции;
* Сеизмичен анализ на конструкции и съоръжения;
* Моделиране по метода на крайните елементи;
* Изследване на статични и динамични почвени характеристики;

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СДРУЖЕНИЯ И АСОЦИАЦИИ:
* Международна организация по Земна механика и Геотехническо

инженерство - от 1997 год.;
* Българско дружество по Земна механика и Геотехническо инженерство

член на контролната комисия - от 1997 год.;
* Комитет за оценяване на прилагането на Еврокод  - от 2007 год.;
* Камара на инженерите в инвестиционното проектиране в България – от

2004 год.

ОТ АВГУСТ 1995 ДО ДЕКЕМВРИ 1999г.
Работодател: EQE-Bulgaria, София
Заемана длъжност: Проектант- конструктор

ОТ ФЕВРУАРИ 2000г.
Работодател: УАСГ - София:
Заемана длъжност: Главен асистент

Използвани програмни продукти:
Microsoft Word, Excel, Project, Corel Draw, Auto CAD 12,13,14,2000,2004, SAP 90, SAP
2000, Plaxis etc.

ПРОЕКТЕН ОПИТ, ДЕЙНОСТИ КАТО ТЕХНИЧЕСКИ КОНРОЛ И КОНСУЛТАНТ
1. ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 Подготовка за контрол на метала на тръбопроводи и фасонни части за ОП на ТА – 5 в ТЕЦ
“Марица Изток – 2”, (03.2000г.);

 Сеизмична квалификация на реконструирани стелажи за акумулаторни елементи тип HCP 23 –
батерия 6ЕА01, кота 13,20, АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД – ЕП2, (08.2000г.);

 Аналитично изследване и проектиране на стелажи за акумулаторни батерии тип SVT 600 за
нуждите на блокове 1 и 2 на ТЕЦ ”Марица изток 2, (04.2001г.);

 Сеизмична квалификация и антисеизмично укрепване на машинна зала на брегова помпена
станция на АЕЦ “Козлодуй”;
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 ТЕЦ “Марица Изток 2” - Блок 2, анализ на причините за аварията на прекъсвач тип LF1 – 6 KV
(Merlin Gerin), Шнайдер електрик България ЕООД (01.2003г.);

 Предпроектно проучване на възможностите за използване на площадката, наличното ядрено
гориво, съоръженията и оборудването на ИРТ 2000 към ИЯИЯЕ при БАН при реконструкцията му
като критична сборка. Проект за избор на методи за безразрушителен контрол на
стоманобетонната конструкция. Избор на точки за безразрушителен контрол на бетона –
Инвеститор Енергопроект ЕАД;

 “Изследователски реактор ИРТ 2000” към ИЯИЯЕ при БАН – предпроектно проучване за
използване на площадката, наличното ядрено гориво, съоръженията и оборудването на ИРТ 2000
при реконструкцията му като критична сборка” – Проучване чрез безразрушителни методи на
конструкцията и определяне на физикомеханичните показатели на строителните материали.
Изследване с безразрушителни методи състоянието на конструкцията на биологичната защита на
ИРТ 2000 и на шихтохранилището му;

 Анализ на състоянието на бетона и армировката на строителните конструкции в местата за
разполагане на Струйно вихров кондензатор за Блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”;

 “Анализ състоянието на бетона на строителната конструкция на РО в мястото за разполагане на
СВК за блокове 1 и 2” - Инвеститор АЕЦ”Козлодуй” ЕАД, (06.2002г.);

 Проект за реконструкция на резервоари БЗК 1, 2 на АЕЦ “Козлодуй”;
 Сеизмична квалификация и работно проектиране на резервоар 1000 m3 – ДСАПП  4 блок – БЗК 6;
 Kвалифициране на инсталациите за пожароизвестяване за съответствие с изискванията за

сеизмоустойчивост, АЕЦ Козлодуй, бл. 5&6 (BEP тема 18131);
 ”Сеизмична квалификация и антисеизмично укрепване на електрооборудване на ХОГ, НЕК АД

клон АЕЦ ”Козлодуй” - П ”ПРАО”;
 Сеизмична квалификация на системи КИП и А. Антисеизмично укрепване и подмяна при

необходимост, НЕК АД клон АЕЦ ”Козлодуй” - П ”ПРАО”;
 Seismic qualification of Safety System Equipment, Kozloduy NPP units 5&6;
 Seismic evaluation and upgrades of equipment, Kozloduy NPP units 2&3;
 Seismic qualification and design of battery stands for ”Tungstone” batteries, Units 1,2, 3, 4 and 5. Open

Electric System - Kozloduy NPP;
 Seismic qualification and design of battery stands for ”Tungstone” batteries, ”Bank Pump Station - NPP

Kozloduy”;
 Супервизия на лабораторни работи и съпътстващи дейности, Солвей соди АД, Девня, “C646-L-

004-Lab program, Fugro SA (12.2005г.);
 Управление на  производството, доставката и монтажа на стоманени конструкции – изводни

портали на П/СТ „Търговище запад”, по техническа документация, разработена от „ЕЛ-ТЕСТ”
ЕООД  (12.04.2006г);

 Влияние на химичния състав на течния кубов остатък върху процесите на хидратация и
екзотермия на цимента. Проект за изследване на опаковката за съхранение на течни
радиоактивни отпадъци в цех за преработка на АЕЦ Козлодуй. – Инвеститор Енергопроект ЕАД;

 Оценка на напрегнатото и деформирано състояние на опаковката за съхранение на течни
радиокативни отпадъци при запълване и херметизиране в цех за преработка на РАО на АЕЦ
Козлодуй. – Инвеститор Енергопроект ЕАД;

 Оценка на приложимостта на отчети “Отчет за сеизмични изпитания на шкаф и табла “Феникс” и
“Отчет за сеизмични изпитания на табло LLS 001 TB” в частта Проверка на съответствието на
програма RCCE B 4000 и процедура на Thermatom с IEEE 344, (06.2002г.);

 Реконструкции на ОРУ 200 kV на ТЕЦ Варна, ТЕЦ “ Марица Изток 2, ТЕЦ “Бобов дол” – Проект:
Подмяна на прекъсвачи и разединители, шкафове вторична комутация, (01. 2006г.);

 Проучване на състоянието на бетона и армировката и анализ и оценка на текущото техническо
състояние на сградата на Блок III – Разширение и части от стълбищната клетка на Блок III
(11.2005г.);

 „Вятърно генераторен парк” в землището на с. Българево, общ.Каварна, обл. Добрич, Проект:
Оценка нa възможността за използване на проектните решения на „Enercon” за кула с височина
84м (Е-70 Е4) при условията на нормативната база на Р България,  Възложител: UNIVERSUM
ENERGY- BULGARIA ltd., (07.2006г.);

 Мостово съоръжение на р. Гривица в УПИ ІІІ, кв. 615 – б, гр. Плевен, част конструкции,
Възложител: “Хранителни стоки” АД - гр. Плевен, (08.2006г.);

 „Укрепване на пътя за достъп до втори прозорец на ПАВЕЦ „Чаира”, геоложко становище, проект
за изкопни работи и решение на конструкцията на постоянното укрепване на постоянните откоси
на скатове и съоръжения на ПАВЕЦ „Чаира”, НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ група „Рила”,
(07.2009г.);
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 Сеизмична квалификация на елементи на оборудването в АЕЦ Козлодуй бл. 5,6  за системи
TQ11-31, TQ12-32, TQ13-33, TQ14-34, възложител „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, (11.2010г.)

и други.

2. КОМЕРСИАЛНО И ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
 "ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ" – болница “Лозенец”, София, р-н Триадица,

УПИ I, кв. 187а, м. южен парк - III ч. – 11. 2004г. – Главен проектант – пред завършване;
 Жилищна сграда В УПИ II355, квартал 189, местност “Редута” от плана на София, Работен проект

за организация и изпълнение на СМР, Възложител: “Н. М. 97”  ЕООД, (03.2004г.);
 Офис сграда със салон за кетеринг, УПИ II, кв. 11, м. Трета извъградска част, гр. София, ул.

Мизия N:23;
 Жилищна сграда в УПИ XII 462, кв. 153, м. „Подуене център”, ул. Оборище N: 119, гр. София. РЗП

1289 m2, Възложител: Гриша Георгиев, част: Конструкции, фаза: Технически проект, Завършена;
 Административен и складов комплекс на “Аргус компютри”, магазин за техника в УПИ XIV-1544,

кв. 3, м. “ж.к. Младост 1”. Възложител: АРГУС КОМПЮТРИ ЕООД, (06 2005г.), Завършена;
 Жилищна сграда, УПИ IV-54, кв. 272, м. Лозенец – I част, гр. София, Част: конструкции и проект

на изкопа и временно укрепване на изкопа Възложител: ИНТИ ООД, (08 2005г.);
 Жилищна сграда с магазини в УПИ ІІ-10, кв. 171 м. "Западно направление", гр. София, (09.2005г.);
 Жилищна сграда с офис и подземни гаражи в  УПИ III-456, КВ. 738-Б, м. Г-13 юг, общ. Оборище,

Технически проект, , Възложител: "Теодору Пропъртис БГ" ЕООД, (06.2006г.);
 Жилищна сграда с офиси и кафене в УПИ IV 968, кв.20, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", гр. София,

Възложител: Юнайтед Мениджърс Интернейшънъл" ООД, (09. 2006г.);
 Жилищна сграда с магазини, офиси и гаражи в УПИ VI-106, кв. 257, м. Павлово-Бъкстон,

гр.София,
 Семеен хотел в УПИ ХІ-60, кв. 91-А, гр. Смолян, Възложител: ЕТ ”Емил Узунски, част:

Конструкции, фаза: Технически проект, (02.2007г.), Завършена;
 Административна сграда с подземни гаражи, магазини, офиси, ателиета и апартаменти в УПИ III-

6, кв. 63, м. „Зона-В-16” – преработка, Конструкции, фаза: Технически проект, Възложител:
"Теодору Пропъртис БГ" ЕООД;

 Предприятие за производство на строителни лепила и смеси, склад за съхранение на пясък и
зарядна за електрокари на ЕТ „Боро – Богомил Дачев”, с. Мрамор, м. Стопански двор, кв. 8, УПИ
№ I – 749, 750, р-н Връбница, гр. София, Възложител: ЕТ „Боро – Богомил Дачев”, Технически
проект;

 Жилищна сграда с офис, ателиета и подземен гараж в УПИ VІІІ-933, кв.27, м. "Манастирски
ливади-Запад", гр. София, Технически проект, Възложител: "ШПИЦ и КО Консулт" ООД, РЗП – 1
300m2, Нова сграда; Монолитна гредова и безгредова конструкция, фундирана върху
фундаментна плоча, (07.2007г.), Изпълнена;

 Долна станция на пътническа въжена линия от х. „Пионерска” до х. „Рилски езера”; подобект:
Долна станция, Възложител: Атомик Инвест ООД, (07.2007г.), Завършен

 Жилищна сграда с магазини в УПИ VIII-6, IX-5, X-5, кв. 530,  м. Зона Г-14, по плана на гр. София.
(08.2007 г.);

 Жилищна сграда в УПИ ХІ-17,18, КВ. 21, М. „Зона Б-17”, УЛ. Клокотница №40-42, гр. София,
Технически проект, Част: конструкции и проект на изкопа и временно укрепване на изкопа – първи
етап на строителство, Възложител: Димитър Илиев и Цветанка Найденова, (08.2007 г.),
Завършена;

 Апартаментен хотел на ул. “Неофит Рилски” №35, УПИ X-10, КВ. 350 – м. Център, гр. София,
Технически проект, Част: конструкции и проект на изкопа и временно укрепване на фасадни
зидове и изкопа, Възложител: "ЕТОН” ЕООД, РЗП - 1 680m2, (10. 2007г.), Завършена;

 Жилищна сграда с подземен гараж, магазин, офиси и ателиета в УПИ XIV-129, кв.230-а,
м.”Павлово-Бъкстон”, гр.София Възложител: ”С. З. консулт инженеринг” ООД, (10.2007г.),
Завършена;

 Жилищна сграда със смесено предназначение в УПИ III, кв.523, ПИ 77195.722.90; 77195.722.91;
77195.722.88, гр. Хасково, РЗП– 2 250m2, Технически проект, Възложител: Сдружение "Алекса
Билдинг", Нова сграда; Монолитна гредова и частично безгредова конструкция, касетирани плочи,
фундирана върху фундаментна плоча; (11.2007 г.) – Завършени.

 Жилищни сгради в УПИ XI-1207, 1208, КВ. 19, м. ВЕЦ-Симеоново, Технически проект,
Възложител: "ИНТИ" ООД, РЗП – 2 500m2, Нови сгради – източна, централна и западна;
Монолитна гредова и частично безгредова конструкция, фундирана върху фундаментна плоча,
(12. 2007г.), Завършени;
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 Жилищна сграда с магазини, офиси и подземен гараж, кв. 30, УПИ III-975,1259, ж.к. Дружба 2ч.,
гр. София, конструкция, укрепване на изкопа и ПБЗ, РЗП 6500 м2 - геоложко
проучване,конструкции, укрепване на изкопа и ПБЗ; (2007г.);

 Жилищна сграда с подземни гаражи, магазини и ателиета в УПИ ІII 108,105, КВ. 15, ж.к. Овча
Купел 2, гр.София, Технически проект, Възложител: "ТРЕМ" ООД, РЗП - 2 200m2, Нова сграда;
Завършена;

 Комплексна сграда с жилища, офиси и магазини в УПИ Х-226, кв.1, гр.Смолян, Технически проект
за конструкции и укрепване на изкопа с максимална дълбочина 17,60m, Възложител: „ВМ-
БИЛДИНГ” ООД, (03.2008г.), Завършен;

 Жилищна сграда на ул. „Алеко Константинов” в УПИ ХIX-557, кв. 130, м-ст „Подуене-Център”, гр.
София, Технически проект – преработка, Застроена площ – 2000m2, Възложител: „МАПП” ООД,
(04.2008г.), Завършена;

 Бустерна помпена станция за поливна система на “Голф клуб Ибър” – Долна Баня, Възложител:
„ДИТЕК” ЕООД, Изпълнена;

 Жилищна сграда в упи VII, кв. 44a, м. „Хаджи Димитър”, гр. София, Инженерно - геоложко
проучване, конструкции, укрепване на изкопа и ПБЗ, Възложител: "ВИНАРСКА ИЗБА КЕХЛИБАР"
ООД, (05. 2008г.), Изпълнена;

 Офис сграда с магазини и подземни гаражи (пристройка и надстройка) В УПИ VIII-25, кв. 8, м.
"Зона Г-14", ул. "Бачо Киро" №17, гр. София, Възложител: "Астер 2005” ООД, Застроена площ –
420m2, Технически проект, реконструкция на съществуваща сграда (05.2008г.), В изпълнение;

 Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ VIII-124, 125, 128, 129, кв.9, м. "Крива
река", гр. София, РЗП 6800 м2 – Геоложко проучване, конструкции, укрепване на изкопа и ПБЗ,
завършена;

 Офис сграда в УПИ ІV-422, кв. 20, жк. Овча Купел 2, София Възложител Тео Макс” ЕООД,
(02.2011г.);

 Център за настаняване от семеен тип в УПИ XIV-543, кв.76, кв. Черноконево, гр. Димитровград,
Община Димитровград, Възложител: ОП „Регионално развитие 2007-2013г.", Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие", BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск, (06.2011г.);

И над 30 други сгради.

3. ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИРАНИЯ
 Геотехнически анализ на условията за строителство на два центъра за временно настаняване на

бежанци, Бусманци, Пъстрогор, (10.2002г.);
 Жилищна сграда Г+4+2А в УПИ IV-411, кв.242, м. Лозенец – I част, ПБЗ - етап план на изкопа и

временно укрепване за фундиране, Възложител: „Евробилд -1” ЕООД, (10.2005г.), Завършена;
 Жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ IХ-281, кв.199, м. “Гео Милев-Подуене-Редута”, гр.

София, Възложител: „БИЛДИНГ ЕКСПРЕС 90-Р” ООД, План и укрепване на изкопа за фундиране,
(10.2005г.), Завършена;

 Жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ V23 кв.161, м."Зона Б 4", гр.София ул."Овче Поле"
N:141, План на изкопа и проект за временно укрепване, Възложител: „ПИКСИ” ЕООД;

 Фундиране на офис сграда на 19 етажа- сграда "С",16 етажа- офиси; Две подпокривни нива за
рекреации; в УПИ в кв. 12 А, местност "Младост"-4, бул."Александър Малинов", Възложител: СД
"Тектон", (12.2005г.);

 Жилищен ваканционен комплекс в ПИ No156083. м."Страгите" в землището на гр.Банско, гр.
Банско, Възложител: "Пробан" ЕООД, (11.2006г.);

 Жилищна сграда с обществено обслужване в УПИ XXXIV, кв. 110- гр.Балчик, обл.Добрич,
Възложител: Обретен Обретенов, (12.2006г.);

 Търговски център Меркурий (Хермес парк) в УПИ III-1047, 1046, 557, 558, 574, 790, 828, 581, 583,
995,1063,425,706,705, м. "Къро – III част", София, Проект: ПБЗ - етап план на изкопа и временно
укрепване за фундиране;

 Жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи кв. 240, м.Лозенец-1, ул."Бунтовник" №3, по плана
на гр. София, Проект на изкопа и временно укрепване на изкопа – първи етап на строителство,
Възложител: Богомил Маринов, (04.2007г.);

 План на изкопа и проект за временно укрепване на Хотелски комплекс, офис център и подземни
гаражи, УПИ II-1169-1177, кв.2, м. Левски - артерия надлез, по плана на гр. София,
Възложител:„София стар пропъртис” АД, (06.2007 г.);

 Жилищна сграда в УПИ XIX-557, кв. 130, м. Подуяне-център, по плана на гр. София, ул. Алеко
Константинов, Възложител: "ЛЕКС-СА” ООД - промяна по време на строителството на изкопа и
временно укрепване на изкопа, (08.2007г.);
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 Жилищна сграда  в УПИ XXII-880, КВ. 104, м. „Овча купел 2”, по плана на гр. София, ул.
Промишлена, Укрепване на изкопа, Възложител: Стобис-200 ООД, (10.2007г.), Завършена;

 Административен комплекс в м. "Южен парк - III част", кв.188, УПИ I-6128, 1469, УПИ II -6128,
1469, гр. София, Възложител: „Кондор 4” ЕАД, (11.2007г.), В изпълнение;

 Укрепване на изкопа за обект: УПИ II – 1031, кв. 7, м. Цариградско шосе 7 - 11 км, ж.к. Дружба, гр.
София, Възложител: Кооперация „Панда”, Технически проект;

 Апартаментен комплекс в ПИ 307, 308 гр. Каварна, Паралелно проверочно изчисляване на
склоновата устойчивост по Профил „А”, Възложител: БГ Енерджи АД, (11.2007 г.), Завършена;

 Укрепване на изкопа за обект: Жилищна сграда в УПИ ІХ-113, кв.246, ж.к. Надежда, гр. София,
Възложител: “НКГ – Строй” ЕООД, (12.2007 г.), Завършена;

 Многофамилна жилищна сграда с подземен паркинг и магазини в УПИ XXVII-6, кв.274, м. "Зона Б-
19", "ДИМ. ПЕТКОВ" 11-13, р-н Възраждане, гр. София,  (01.2008г.), Завършена;

 Ваканционно селище в УПИ III-34, кв.2, курортна зона "Двореца", гр.Балчик, пилотно фундиране,
ЕТ "Манекс Наско Манасиев" (03.2008г.);

 Жилищна сграда с обществено обслужване в УПИ XXXIV, кв. 110- гр.Балчик, обл. Добрич,
Възложител: Блак Сий Вю ЕООД, (04.2008г.), завършен;

 Жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи в София, УПИ ХVI-24, м. "В-17", р-н.
"СЕРДИКА", кв.21, гр. СОФИЯ, Възложител: "ВЪЛКАНОВ и МИЛАНОВ” СД, (08.2008г.);

 Жилищна сграда с офиси и гаражи в УПИ-II-2125, кв.324, гр. В.Търново, План на изкопа и проект
за временно укрепване, Възложител: Компания Български имоти ООД (09.2008г.);

 Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ I-175, в.з. Калфин дол, район Панчарево, гр.София,
Възложител: "Роптрон България " ООД, (10.2008г.);

 Офис сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ XX-10, кв. 449, м. Център, гр. София, ул. Ген.
Паренсов-13, гр. София, "Емона 2000" ЕООД, (10.2008г.);

 Сграда в УПИ II 2, кв. 377A, местност: “ГГЦ –Г-6 IIра, ул. “Свиленица”, гр. София, План на изкопа
и проект за временно укрепване възложител: Димитър Стефанов (01.2009г.);

 Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ I - 484, кв. 288Б, м. ж.к. „Красно село-Плавателен
канал”, ул. Природа 2, гр.София, ПБЗ - План на изкопа и временно укрепване за фундиране,
Възложител: „Вълканов и Миланов” ООД (02.2009г.);

 Жилищна сграда „БД Пропърти” в УПИ II-I627, кв. 51, м. „Хаджи Димитър”, ул. Видини кули,
гр.София, Възложител: „БД пропърти” ООД, (06.2009г.);

 Офис сграда на 5 етажа в УПИ IX3, кв. 214, м. Западно направление, ул. Средна гора, р-н
Възраждане, гр.София, Възложител: Атанас Атанасов, (06.2009г.);

 Жилищна сграда в УПИ XX544, 545, кв. 130, м. Подуяне-център, гр.София, ул. “Мърфи” №28,30,
Възложител: „Артпойнт” ООД, (07.2009г.); Завършена;

 Административна и търговска сграда в УПИ II ,кв. 25, м. Пробив бул. Пенчо Славейков , София,
(08.2009г.);

 Многофамилна жил. сграда с офиси и подземен гараж в УПИ IV236, кв. 36, м. Хиподрума, гр.
София, Бул. Цар Борис III, Деaл Инженеринг ООД, (10.2009г.), Завършена;

 Проектиране, разработване на технология и контрол на изпълнението на: “Разширение и промяна
предназначението на съществуваща производствена сграда във фабрика за производство на
сладкарски изделия”, УПИ II-3 и III-3, кв. 570, местност „Дълга лъка”, гр. Велико Търново.
Подобект: битова и дъждовна канализация- сондажно преминаване под път извън УПИ II-3 -
тунелно прокопаване на участък от тръбопровода с обсадна тръба, Възложител: “ПРЕСТИЖ 96”
ООД (01.2010г.), Завършена;

 Жилищна сграда в УПИ V16, кв. 162, м. Зона Б-4, гр.София, ул. “Одрин” №115, възложител:
Златина Георгиева Русева (01.2010г.),

 Поетапна защита на скатовете по бреговата зона на УПИта XII 1154,1159, XIII 1154,1159,1163, XIV
1159,1163, XV1163, укрепване за защита от повъхностни свличания и намаляване на влиянието
на морската абразия в жилищен комплекс, м. Южен плаж, по плана на гр. Обзор, общ. Несебър,
възложител:   "Бляк Сий Инвестмънт Тръст" АД, (04.2010г.);

 Офис сграда с магазин и подземни гаражи в УПИ XVI –202, кв.1, м. ж.к. “Хаджи Димитър”, гр.
София, (05.2010г.);

 Жилищна сграда, кв. 124a, УПИ VІІ-27,28, м. Зона Б 18, гр. София, План на изкопа и временно
укрепване за фундиране, Възложител: Команс АД, (06.2010г.);

 Жилищна сграда на ул. “Г.С.Раковски”, УПИ III-3, кв.43, м. “ГГЦ - Зона Б-15”, (08.2010г.);
 Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VII - 220, м. Подуяне-център, гр. София, (04.2011г.);
и над 40 други проектирания.
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4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В ОБЛАСТТА НА ГЕОТЕХНИЧЕСКИТЕ
ПРОУЧВАНИЯ

 Геотехнически анализ на устойчивостта на почвения масив при строителтсвото на семеен
хотел в УПИ ХІ-60 кв. 91-а, гр. Смолян, Възложител: ЕТ ”Емил Узунски”;

 Административен и складов комплекс на “Аргус компютри”, магазин за техника в УПИ XIV-
1544, кв. 3, м. “ж.к. Младост 1”. Възложител: АРГУС КОМПЮТРИ ЕООД, (06 2005г.),
Завършена

 Жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи кв. 42, м. Зона Б-17, по плана на гр. София,
възложител: БЕСД-ООД София, (12.2006г.);

 TEЦ "Русе-Изток", Електрофилтър 7, Риск инженеринг АД (12.2006г.); Инженерногеоложко
проучване, (01.2007г.);

 Терен в землището на с. Лозен, обл. София, Геоложко описание, изготвено въз основа на
инженерно-геоложки оглед, налична информация и литературни данни, възложител: ИКЮИ
КОНТРОЛ АД, (01.2007г.);

 Апартаментна сграда в УПИ V, кв. 321 по плана на гр. Каварна - гр.Каварна, проект:
Укрепване за вертикална планировка,  Възложител: Ханрок Девелопмънс ООД, (02.2007г.);

 Жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи кв. 240, м.Лозенец-1, ул."Бунтовник" №3, по
плана на гр. София, (04.2007г.);

 Сграда с подземни гаражи в УПИ VII, кв. 97, м. Зона В-17, ул. Софроний Врачански N:94-96 по
плана на гр. София, възложител: София Йист Девелопмент ООД, (05.2007г.);

 Местност „Болата”, село Българево, община Каварна, възложител: ПРАИМ АВЕНЮ,
(06.2007г.);

 Предварителна оценка на условия за експлоатация на участъци от подпорни стени, ВЕЦ
„ОРФЕЙ”, ПОЛИМЕРИНЖЕКТ ЕООД, (06.2007г.);

 Жилищна сграда с магазини в УПИ VIII-6, IX-5, X-5, кв. 530, м. Зона Г-14, по плана на гр.
София, Възложител: "Индустриалинпорт” ООД, (08.2007г.);

 Хипермаркет в УПИ III486 кв. 112, гр. Харманли, обл. Хасково, възложител: „Арх Креатив
Студио-НКС дизайн” ЕООД, (11.2007г.);

 Жилищна сграда в УПИ XX544, 545, кв. 130,, м. Подуяне-център, гр.София  ул. “Мърфи”
№28,30, възложител: „АРТПОЙНТ” ООД, (02.2009г.);

 ТЕЦ Марица – Изток 2, блокове 5 и 6, Възложител „Риск Инженеринг” АД, (04.2009г.);
 ЖИЛИЩА С ОФИСИ, УПИ I-530,562,612,613, кв.222a, м. Павлово, гр. София, ул. „ВИХРЕН”

№7, възложител: „Риск Инженеринг” АД, (04.2009г.);
 Жилищна сграда в УПИ XX544, 545, кв. 130,, м. Подуяне-център, гр.София, ул. “Мърфи”

№28,30, Възложител: „Артпойнт” ООД, (04.2009г.); Завършена;
 Сгради в УПИ I, кв. 192, гр. Балчик – ул.„Приморска”, възложител СУПЕР БОРОВЕЦ

ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, (04.2009г.);
 Поземлен Имот 3008, гр. Банкя, възложител Петя Славова, Светослав Радев, (05.2009г.);
 Сграда с подземни гаражи в УПИ VII, кв. 97, м. Зона В-17, ул. Софроний Врачански N:94-96 по

плана на гр. София, възложител: София Йист Девелопмент ООД, (05.2009г.);
 Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ I-1753,1754, кв. 320, м. ж.к. „Красно село-

плавателен канал”, ул. Гоце Делчев-36, гр.София, Възложител „ГРАНД БИЛД ” ЕООД,
(06.2009г.);

 Жилищна сграда с подземен гараж, магазини и плътна ограда, гр. София, УПИ VI686, кв.44а,
м.”Хаджи Димитър” 36, ЕТ "Лиза"– Пламен Драгомиров, (09.2009г.);

 УПИ VII – 685, IX - 1753, КВ. 44a, м. Хаджи Димитър, ул. Д. Ватах N: 36, гр. София,
възложител: "Колхида" ЕООД, (10.2009г.);

 Сграда в УПИ I194, кв. 126, м. „бул. Сливница”, гр. София, възложител Александров и
партньори ООД, (11.2009г.);

 Археологически парк – Сандански, Исторически паметник „Базилика на епископ Йоан V в.”,
”Раннохристиянски комплекс IV- VIв.”, възложител Община Сандански, (01.2010г.);

 Геотехническо обследване - язовирна стена „Бял Кладенец”, Възложител РИСК
ИНЖЕНЕРИНГ АД, (07.2010г.);

 Геотехническо обследване - язовирна стена „Овчи Кладенец”, Възложител РИСК
ИНЖЕНЕРИНГ АД, (07.2010г.);

 Геотехническо обследване - язовирна стена „Розов Кладенец”, Възложител РИСК
ИНЖЕНЕРИНГ АД, (07.2010г.);

 Геотехническо обследване - язовирна стена „Скалица”, Възложител “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ”
АД, (07.2010г.);
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 Геотехническо обследване - язовирна стена „Скендер дере”, Възложител “РИСК
ИНЖЕНЕРИНГ” АД, (07.2010г.);

 Геотехническо обследване чрез Опробване на земната основа чрез статична пенетрация
(CPT)  за разширение на завод „Стилмет” в УПИ XVIII, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-Изток”, София,
(07.2010г.);

 Офис сграда в УПИ ІV 422, кв. 20, ж.к. Овча купел 2, гр. София, Възложител “ТЕО МАКС”
ЕООД, (12.2010г.);

 Геотехническо обследване за укрепване на улица между осови точки 90 и 91 (до УПИ I31, кв.
11), от плана на с. Чавдар, общ. Доспат, Възложител ОБЩИНА ДОСПАТ, (12.2010г.);

 Ветроенергиен парк  „Патарешка поляна” - местност Узана, Възложител „Тракия Екоенерджи”
ЕООД, (12.2010г.);

 Фотоволтаична електрическа централа „Ген. Тошево”, Възложител “риск инженеринг” АД,
(02.2011г.);

 Фотоволтаична електрическа централа „Първомай”, местност “Адата”, Възложител “Риск
Инженеринг” АД, (03.2011г.);

 Фотоволтаична електрическа централа „Долна Кремена”, Възложител “Риск Инженеринг” АД,
(03.2011г.);

 Офис сграда в УПИ ІV-422, кв. 20, жк. Овча Купел 2, София„ Възложител Тео Макс” ЕООД,
(02.2011г.)

и над 20 други проучвания.

5. КОНСЕРВАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
 Паметник „Иван Рилски”, (06. 2006г.), гр. Раднево;
 Защита от падащи камъни на входа на Голямата пещера в скален масив на археологически

резерват „Мадара”, Възложител: Реставрация ЕАД,  (05.2009г.);
 Археологически резерват "О-ви Св.Иван и Св.Петър"- средновековен манастир "Св.Йоан

Предтеча", подобект: Църква "Св. Йоан Предтеча" от средновековен манастирски комплекс
"Св. Йоан Предтеча" - проект за аварийна консервация, възложител: Регионален исторически
музей, гр. Бургас, (08.2009г.);

 Археологически резерват "О-ви Св.Иван и Св.Петър"- средновековен манастир "Св.Йоан
Предтеча", подобект: Базилика ("Св. Богородица Калеоса") - проект за аварийна консервация и
реставрация, възложител: Регионален исторически музей, гр. Бургас, (09.2009г.);

 Археологически парк – Сандански, Исторически паметник „Базилика на епископ Йоан V
в.”Раннохристиянски комплекс IV- VIв.”, възложител Община Сандански, (01.2010г.);

 КРР, Експониране и социализация на Късноантична крепост и средновековна кула (XІ-XІІ в.),
м.Кулата, гр.Дупница,  възложител: Община Дупница, (01.2011г.);

 “Паметник на Цар Освободител Александър II” – площад „Народно събрание”, София,
Обследване на конструкцията (02.201ог.), Изработка на конструктивен проект за аварийно
укрепване (04.2010г.), Възложител: ОП „ София проект”

 Изграждане на православен кръст в гр. Благоевград, възложител Обществен съвет за изграждане
на православен кръст в гр. Благоевград, (05.2011г.);

 Обследване, конструкривно укрепване и реконструкция на Храм „Св. Николай”; с. Царски извор,
община Стражица, обл. Велико Търново, УПИ IV 487, кв. 49 по действащият план на с. Царски
извор, (10.2010г.);

 Обследване, конструкривно укрепване и реконструкция на храм „Св. Димитър Солунски” в с.
Долна Бела речка, община Вършец, област Монтана, УПИ I15, кв. 6 по действащия план на с.
Долна Бела речка, (10.2010г.);

 Реконструкция на сграда в УПИ V, кв. 548, м. Центъра, гр. София, ул. “Евлоги и Христо Георгиеви”
№101 – архитектурно-строителен паметник на културата, възложител КУЛТУРНО
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО КЪМ ПОСОЛСТВО ИР ИРАН, (11.2010г.);

 Храм “Свети Великомъченик Димитър“ във Видин, Aрхитектурно-конструктивна оценка за
състоянието на сградата и стенописите. Причини за възникналите дефекти и препоръки за
отстраняването им, Възложител: КИИП – София град, (11.2010г.);

 Проект за реновация на сграда на „Национална художествена академия”, ул. “Шипка” №1,
(02.2011г.);

 Koнсервация, реставрация и експониране на Kъсно антична и средновековна крепост -
"Перистера" гр. Пещера, ПИ 100008, 1000011, м."Копривец", хълм "Света Петка, възложител:
община Пещера, (02.2011г.);
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 Koнсервация, реставрация и експониране на археологически структури, пренесени от ИАР
"Сердика-Средец" - бул."Мария Луиза, възложител: район "Кремиковци" - община София,
(03.2011г.);

 Koнсервация, реставрация и експониране на Kъсноантична и средновековна крепост "Хисарлъка”,
възложител oбщина Кюстендил, (03.2011г.);

 Паметник “1300 години България” – София, Конструктивно решение за извършване на демонтаж
на фасадна стоманена конструкция, възложител: Столична община – Главен архитект,
(05.2011г.);

 Консервация, реставрация и социализация на “ОРЛОВ МОСТ”, София, възложител: Столична
община, Приоритет №8 на столична програма „Култура”, (06.2011г.).

6. ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБШЕСТВЕНИ СГРАДИ
 „Обследване и анализ на възможностите за реконструкция на покрива на блок 3 на УБ „Лозенец”

(09.2005г.);
 Анализ на възможността за разполагане на машина "ХАЙДЕЛБЕРГ CD102-5". Възложител:

ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ „Димитър Благоев”, София;
 Анализ на състоянието на бетона и налична армировка в стоманобетонната конструкция в зоната

на разполагане на машина "Хайделберг CD102-5"; (09.2007г.);
 Анализ на реагирането на стоманобетонната конструкция – виброразпространение на

вибрациите, генерирани от работата на печатарска машина „Хайделберг CD102-5” монтирана в
сградата на блок ‘Б’ на Полиграфически комбинат „Димитър Благоев”, София, (11. 2007г.);

 Разширение на завод „Стилмет” в УПИ XVIII, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-Изток”, София, Изграждане
на ново произвоствено хале IIIA в контакта на халета II и III, Опробване на земната основа чрез
статична пенетрация (CPT), възложител: „Стилмет” АД, (06.2010г.);

 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОФИС-СГРАДА В УПИ XVI6, КВ. 398, МЕСТНОСТ ЦЕНТЪРА, ГР.СОФИЯ,
СО-"СРЕДЕЦ", УЛ. ”ЛЕГЕ” №17-ОБСЛЕДВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СЕРДИКА
ПРОПЪРТИС" АДСИЦ (06.2009г.)

и други.

ПУБЛИКАЦИИ:

 М.Тодоров, “Върху взаимодействието на вкопани тръбопроводи с почвена среда
при сеизмични въздействия”, Годишник на УАСГ, ХХХIX, свитък IV, 1997-1998;

 М. Тодоров, Изследване на деформационните модули в условия на триосово
разрушение, ”, Годишник на УАСГ

 М. Тодоров, Изследване на коефициента на Poisson на хвост в условия на
триосово разрушение.

МАТЕРИАЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ
 М.Todorov, Foundation of vertical cylindrical tank, IYGEC, 8-13 September 2000,

Southampton, UK
 М.Todorov, Physical and mechanical characteristics of the tailing, 14 EYGEC,

September 2001, Bulgaria;
 Д. Паничков, П. Христов, М. Тодоров, Оценка състоянието на стоманобетонните

носещи конструкции- методически аспекти при енергийни обекти в експлоатация,
Юбилейна сесия 60 години УАСГ, 2002, т. 2;

 П. Христов, М. Тодоров, Изследване на температурните режими при запълване
на призматичен стоманобетонен контейнер с ЦOС, Международна научно-
приложна конференция УАСГ 2009, 29-31 октомври 2009;

 М. Тодоров, П. Христов, Изследване на напрегнатото и деформирано състояние
на призматичен стоманобетонен контейнер при технологични въздействия от
запълването му с ЦOС, Международна научно-приложна конференция УАСГ
2009, 29-31 октомври 2009;
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 М. Тодоров, Върху моделите на взаимодеиствие на вкопани тръбопроводи,
Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, 29-31 октомври 2009;

 Симеонов, С., Германов, Т., Хаджийски, К., Тодоров, М., НАЦИОНАЛНИ
ПАРАМЕТРИ НА БДС EN 1998-5:2004, ЕВРОКОД 8, ФУНДАМЕНТИ, ПОДПОРНИ
КОНСТРУКЦИИ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ, СБОРНИК С ДОКЛАДИ,
Международна научна конференция, “Проектиране и строителство на сгради и
съоръжения и приложение на Еврокодовете”, 9 – 11 септември 2010 г., Варна.


