
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ 
 
1. Фамилия   ХРИСТОВ 
2. Име   БОРИСЛАВ 
3. Рождена дата  20.04.1977 
4. Националност  Българин 
5. Семеен статус  Женен 

 
6. Образование, курсове, специализации 

Институция 
Дати (от – до) Степен / квалификация 

Технически Университет Дрезден, 
Германия,  Факултет Строително 
инженерство 
2000 – 2003 г. 

Дипломиран инженер (Dipl.-Ing.) 
Специалност ”Проектиране и строителство на 
пътища” 
Диплома от 30.10.2003 г., издадена от  Технически 
Университет Дрезден 

Технически Университет Дрезден, 
Транспортен факултет ”Фридрих Лист”, 
катедра ”Пътища и пътни съоръжения”, 
Германия 
2004 г. – 2007 

Докторант в катедра ”Пътища и пътни 
съоръжения” 
Диплома от 2010 г. за академична степен Доктор 
инженер (Dr.-Ing.), издадена от  Технически 
Университет Дрезден 

Университет по архитектура, строителство 
и геодезия,  гр. София 
1996 – 2000 г. 

Специалност ”Пътно строителство” – успешно 
завършени осем семестъра 

Университет по архитектура, строителство 
и геодезия,  гр. София 
2000 г. 

Спечелен конкурс за следване в Германия - 
Технически Университет Дрезден, Факултет 
Строително инженерство по стипендия ”Херберт 
Квандт” 

Първа Немска езикова гимназия 91 
”Константин Гълъбов”, гр.София 1991 – 
1996 г. 

Диплома за средно образование 

 
7. Езикови умения: Отбелязва компетентност по скала от 1 до 5 (1 – отлично, 5 – слабо) 

Език Четене Говорене Писане 
Български  Матерен език  
Немски 1 1 1 
Английски 1 1 1 
Руски 1 2 2 

 
8. Членство в професионални организации: Федерация на научно-техническите съюзи в България 

(ФНТС) 
 

9. Други умения: 
 

• Владеене на следните програмни продукти: 
- STATISTICA, SPSS програми за статистически анализи; 
-  VESTRA  и  CARD/1 програми за трасиране на пътища в ситуация, надлъжен и 

напречен профил и 3D-визуализация на пътища и пътни възли; 



определяне на необходимата видимост при спиране, при 
изпреварване и съществуващата видимост; 

-  AutoCAD  програма за технически чертежи; 
-  NEMETSCHEK  програма за калкулация на строителни обекти; 
-  HDM 4  програма за управление на пътна мрежа и изчисление на 

икономическата ефективност на инвестиционни намерения  в 
инфраструктурното строителство; 

-  MathCad  програма за инженерни пресмятания; 
-  SAP 2000 програма за статическо изчисляване на транспортни съоръжения   
-  АPPLANIX PosPac програма за обработка на GPS данни за трасиране на пътища; 
-  SISCHA,  WATCHOUT, 
   MARMEDA програми, разработени в катедра ”Пътища и пътни съоръжения” в 

ТУ Дрезден; 
-  Adobe Premiere  програма за видеообработка; 
-  PHOTOSHOP CS,  
   CORELDRAW,  
   COREL PHOTOPAINT Програми за графичен дизайн; 
- MS OFFICE    (WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, PROJECT). 
 

• Опит в подготовка на семинари, изнасяне на доклади и презентации, публични срещи. 
 
10. Настояща длъжност:  Асистент към катедра „Пътища” в УАСГ,  София 

Ръководител направление „Пътно проектиране” в Инжпроект ООД 
 
11. Години във фирмата: 1,5 
 
12. Основни квалификации: 

• Опит в планирането и проектирането на пътища, както и на кръстовища и пътни възли; 
• Учебна и научноизследователска дейност по проектиране и строителство на пътища; 
• Оразмеряване на пътни настилки и водостоци; 
• Богат опит в анализи на причините за пътнотранспортни произшествия; 
• Подготовка на оферти; 
• Задълбочени познания в действащите Стандарти и Норми и правила за проектиране и 

строителство в България; 
• Основно познаване на Закона за устройство на територията, Закона за обществените поръчки 

 
13. Професионален опит 

Дати 
(от – 
до) 

Местора- 
бота Компания Длъжност Описание 

2007 г. 
-досега 

София, 
България 

Университет по 
Архитектура, 
Строителство и 
Геодезия (УАСГ) 

Асистент Учебна и научноизследователска дейност. 

• Преподавател по „Проектиране и строителство 
на пътища” (упражнения) на специалности 
Транспортно строителство, Строителство на 
Сгради и Съоръжения, Геодезия и други 
специалности. 

• Преподавател по „Градоустройство, градско 
движение и улици” (лекции и упражнения) на 
специалност Транспортно строителство - 
профил "Пътно строителство" 

2010 - 
досега 

София, 
България 

Инжпроект ООД Ръководител 
направление 
„Пътно 
проектиране” 

Управление на пътни проекти 



Дати 
(от – 
до) 

Местора- 
бота Компания Длъжност Описание 

2008 -
2010 

София, 
България 

„Фейбър Монсел | 
АЕКОМ” ООД – 
клон България 

Ръководител 
проекти – 
Пътища 

Подготовка на проект „Изработване на общ 
генерален план за транспорта” в България 

Участие в Комисия с българското Министерство на 
Транспорта за идентифициране и обосноваване на 
поетапен, приоритетен и интегриран пакет от 
автомобилни, железопътни, водни и въздушни 
транспортни интервенции, които могат да бъдат 
финансирани от Секторната Оперативна Програма 
"Транспорт” на Европейския Съюз. 

Изработване на транспортен план за гр. София 

Участие в проект “Интермодален терминал – гр. 
София” 

2007  -
2008 г. 

София, 
България 

„Контролс” ООД Директор на 
направление 
„Инвестицион
ни проекти” 

• Оценка на икономическата ефективност на 
различни пътни проекти 

• Строителен надзор на инфраструктурни проекти 

• Подготовка на оферти за търгове 

2004 г. 
-досега 

Дрезден, 
Германия 

Технически 
Университет 
Дрезден, Институт 
за транспортни 
съоръжения, 
Транспортен 
факултет  ”Фридрих 
Лист”, катедра 
”Пътища и пътни 
съоръжения” 

Аспирант и 
Асистент в 
катедра 
“Пътища и 
пътни 
съоръжения” 

Тема на Докторска работа: 
”Изследване на поведението на погледа на 
водачите на МПС по автомагистрали” 
Участие в други научни проекти и разработки: 

• Видимост за ориентиране при извънградски 
пътища –  дефиниция и оценка; 

• Сигурност при двулентови пътища – влияние на 
стационарни устройства за измерване и контрол 
на скоростта на движение на моторни превозни 
средства; 

• Научно сътрудничество при разработването на 
новите „Норми за проектиране на 
автомагистрали” на базата на проектни класове; 

• Влияние на крайпътните насаждения и на 
оформянето на крайпътното пространство върху 
поведението на водача и върху сигурността на 
движението при извънградски пътища. 

2004 -
2006 г. 

Дрезден, 
Германия 

EROWA-Bau GmbH Помощник-
строителен 
ръководител 

• Калкулиране на строителните разходи по 
инфраструктурни обекти; 

• Обследване и контрол на обекти в строителство, 
засегнати след наводненията през 2002г. в 
Саксония (повредени или разрушени подпорни 
стени, мостове, пътища, водостоци, асфалтови 
настилки, укрепване на изкопи, насипи и др.); 

• Ремонтни и възстановителни работи по 
водоснабдителните и  канализационни мрежи в 
населени места и съоръженията по тях; 

• Вилен комплекс в Радебойл; 



Дати 
(от – 
до) 

Местора- 
бота Компания Длъжност Описание 

• Укрепване на коритата на реки във Фрайтал, 
Дрезден, Пирна и др.; 

• Възстановяване на коритата на отливните канали 
след язовирни  преливници. 

2003 г. Дрезден, 
Германия 

Технически 
Университет 
Дрезден, Институт 
за транспортни 
съоръжения, 
Транспортен 
факултет  ”Фридрих 
Лист”, катедра 
”Пътища и пътни 
съоръжения” 

Дипломант Дипломна работа на тема: 

”Сравнителни изследвания за аналитично 
определяне на една ориентирана спрямо 
поведението на водача при движение скорост 
при извънградски пътища” 

2001 -
2002 г. 

Дрезден, 
Германия 

Технически 
Университет 
Дрезден, Институт 
за транспортни 
съоръжения, 
Транспортен 
факултет  ”Фридрих 
Лист”, 

катедра ”Пътища и 
пътни съоръжения” 

Стажант Участие в проекти и разработки: 

• Пространствено трасиране на пътища и пътни 
съоръжения за проучване към новите норми за 
проектиране на пътища в Германия (RAL); 

• Участие в систематизирането на данни от 
измервания по пътна мрежа; 

• 3D-визуализация и изобразяване на резултати от 
измерванията; 

• Проектиране на кръстовища и пътни възли 

2002 г. Дрезден, 
Германия 

Технически 
Университет 
Дрезден 

Студент Преддипломен  проект  в  катедра  ”Пътища и 
пътни съоръжения” на тема: 

”Разработване, анализ и оценка на алгоритъм за 
изчисляване на сянката на видимост във вдлъбнати 
вертикални криви при прави отсечки в ситуация” 
(приложено в новите норми за проектиране на 
автомагистрали в Германия – RAA, FGSV 2008) 

2001 г. Дрезден, 
Германия 

Технически 
Университет 
Дрезден 

Студент Семинарна работа на тема: 

”Трилентови напречни профили при извънградски 
пътища – алтернативи при строителни, 
икономически и екологични решения” 

 
14. Друга съществена информация: 
 

ХРИСТОВ, Б. 
Сравнителни изследвания за аналитично определяне на една ориентирана спрямо 
поведението на водача при движение скорост за извънградски пътища. Видове скорости в 
процеса на проектиране, преглед и анализ на немската литература 
Списание Пътища, бр. 5 / 2004 г., стр. 9-18 

 



ХРИСТОВ, Б. 
Сравнителни изследвания за аналитично определяне на една ориентирана спрямо 
поведението на водача при движение скорост за извънградски пътища. Начини за 
изчисляване на диаграмите на скоростите по методите на немските норми RAS-L (FGSV 1995), 
швейцарските норми SN 640 080b (1991) и BAKABA (2001) 
Списание „Индекс Пътища”, бр. 3 / 2010 г., стр. 78-82 

 

ХРИСТОВ, Б. 
Основи на поведението на погледа на водачите на МПС – метод за изследване в реални 
условия 
Доклад на семинар „Проектиране на пътища” на Катедра ”Пътища и пътни съоръжения”, 03.05., 
2007, ТУ Дрезден 

 
ХРИСТОВ, Б. 

Поведение на погледа на водача по автомагистрали – доклад за пилотни измервания 
Доклад на семинар „Проектиране на пътища” на Катедра ”Пътища и пътни съоръжения”, 03.05., 
2007, ТУ Дрезден 

 

ХРИСТОВ, Б. 
Системи за измерване на поведението на погледа. Взаимодействие между поведението на 
погледа, безопасността на движение и геометрията на автомагистралите 
Доклад на семинар „Проектиране на пътища” на Катедра ”Пътища и пътни съоръжения”, 03.05., 
2007, ТУ Дрезден 

 

ХРИСТОВ, Б. 
Поведение на погледа на водача по автомагистрали – взаимодействие с пътната безопасност 
Доклад на докторантски семинар на Катедра ”Пътища и пътни съоръжения”, 22-23 април в 
Майсен 

 

ХРИСТОВ, Б. 
Влияние на наличната видимост върху поведението на погледа на шофьорите по 
автомагистрали 
Доклад на докторантски семинар на Катедра ”Пътища и пътни съоръжения”, 22-23 април в 
Майсен 

 
ХРИСТОВ, Б. 

Изследване на поведението на погледа на водачите на МПС по автомагистрали 
Дисертация в Техническия университет в Дрезден, Факултет за транспортни науки, 2010 

Quality Content of Saxony, 2010 

http://www.qucosa.de/recherche/frontdoor/cache.off?tx_slubopus4frontend[id]=2770 

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, 2010 

http://webopac.slub-
dresden.de/libero/WebOpac.cls?VERSION=2&ACTION=DISPLAY&RSN=14554451&DATA=SLU&TOKEN=
nJGSt854XF3510&Z=1&SET=1 



ХРИСТОВ, Б. 
Изследване на геометричните елементи по автомагистрали чрез анализ на погледа на водача 
на МПС 
Доклад, изнесен на Третата национална конференция по пътища с международно участие - УАСГ 
2010 

 
ХРИСТОВ, Б. 

Влияние на радиуса на хоризонтална крива върху погледа на водача на МПС по 
автомагистрали 
Списание "Индекс Пътища", бр.6 / 2010г., стр. 79-82 

 
МИХАЙЛОВ, Н. / НЕДЕВ, Ж. / ХРИСТОВ, Б. 

СТУДЕНО РЕЦИКЛИРАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВИ НАСТИЛКИ “НА МЯСТО” 

Доклад, изнесен на Четвъртата национална конференция по пътища с международно участие, 
2011г. 

  

МИХАЙЛОВ, Н. / НЕДЕВ, Ж. / ХРИСТОВ, Б. 

Студеното рециклиране на асфалтобетонови настилки пази природата, спестява време и 
средства 

Строителство Градът, бр. 34/2011г., стр.20-21 
 

Юни 2011 
Отличен със сертификат „Млад инженер на годината 2010” от Федерацията на научно-техническите 
съюзи в България (ФНТС) 

 
 
Контакт: 

Домашен адрес: 
ул. “Княз Борис I” № 4 
1463 София 
България 
 
Телефон: + 359 886 691 852 
E-mail:   b.hristov@gmail.com 
 
 
06.10.2011 г.                                                                                               Подпис: ………………………………………… 
София                /д-р инж. Борислав Христов/ 

 


