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АВТОБИОГРАФИЯ  

 

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ИВАНОВА-УЗУНОВА 

 
 

 
 

Лични данни 

 

Рождена дата:  06.04.1978 

Месторождение:  Троян, България 

Националност:  Българска 

Семейно положение: омъжена 

   E-mail:    daniella_ivanova@abv.bg 

       ivanova.daniella@knauf.bg  

   Телефон:    +359 888 591727 

 

Биографични професионални данни 

 

2002 до сега Кнауф България ЕООД 
 Заемани длъжности: 

 Системен мениджър (2002-2006) 

 Ръководител техника на приложение (2006 до сега) 

 Мениджър по качеството (2003-2010) 

 Ръководител обучения (2002-2006) 

 Ръководител развойна дейност (2010 до сега) 

Отговорности: 

 Изследване и развитие на продукти и системни решения в 

областта на сухото строителство  

 Изработване на техническа документация 

 Конкретни проектни решения 

 Участие в технически комитети в Българския институт по 

стандартизация и работа по стандарти в областта на строителните 

материали (ТК4 – Вар, гипс и цимент и ТК65 – Изолации в 

строителството, ТК56 – Проектиране на строителни конструкции, 

ТК101 – Устойчиво строителство) 

 Провеждане на теоретични обучения по сухо строителство 

 Внедряване и поддържане на система за управление на 

качеството в съответствие с БДС ISO 9001:2008 – в централния 
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офис в София (2003), в завода за гипсфазерни плоскости във 

Видин (2006), в завода за гипсови плоскости Марица (2010) 

 

2004 до сега  хонор. преподавател в катедра „Технология на 

архитектурата“ („Сградостроителство”), УАСГ 

 Упражнения по сградостроителство за архитектура ІІ и ІІІ курс, 

ССС ІІ курс 

 Зачисляване като докторант на свободна подготовка – 2014 г. 

 Отчисляване с право на защита – 2017 г. 

 

2002 - 2013  проекти като архитект на свободна практика 

 Параклис „Свети Стилиян“, Брацигово 

 Еднофамилни сгради – „Ружа“ в с. Скандало, „Вива“ в гр. 

Ботевград, „Жарава“ и „Зеленика“ в с. Българи, „Иглика“ и 

„ИНС“ в Костенец, „Зора“ в Лозенец и други 

 Хотели – „Бреза“ и „Мура“ в с. Орешак, „Мелта“ в Ботевград 

 Промишлени сгради – кравеферма в Луковит, конеферма в 

Луковит 

 Павилиони с метална и дървена конструкция 

 Интериори и реконструкции 

 

Доброволна дейност 

2010 до 2013  основател и главен редактор на „Кнауф вести“ 

 

Стажове 

1999 – 2001  Кнауф ЕООД 

2001 – 2002  Студио 17,5 

 

Образование 

 

1996 – 2002 Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София 

 

Специалност:   “Архитектура” 

Квалификационна степен: магистър 

Диплома №:   200439, серия УАСГ-99/ 2002 г. 

 

1991 – 1996  Езикова гимназия, гр. Ловеч 

Езици:     английски и немски 

Диплома №:   4245-113, серия А-96 №0002113/ 1996 

 

Езици 

Български – майчин език 

Английски – много добър 

Немски – много добър 

Френски – добър 

Руски – добър 
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Публикации 

 Д. Спасов, Д. Иванова, Защита на стоманени строителни елементи с гипсфазерни 

плоскости КНАУФ, Сборник доклади от  НК "ПАБ-2005", 2005 

 Д. Спасов, Д. Иванова, Изследване поведението на прегради, изградени от 

гипсофазерни плоскости на "Кнауф", НПИПБС НТС бр.19, 2008 

 Т. Бобев , Д. Иванова-Узунова, Д. Терзиев, Б.Стоилов - KNAUF системи за 

въшни стени w333, Трети национален симпозиум по стоманени, дървени и 

комбинирани конструкции, 2010 

 Ив. Тодоров, Д. Иванова, Ст. Димитров, Д. Спасов, Анализ на съществуващата 

нормативна уредба за пожарна безопасност на дървени сгради, Сборник доклади 

от  НК "ПАБ-2011", 2011 

 В. Влахов, Д. Иванова-Узунова, Р. Бочев -  Системи за въшни стени w333 – 

Изследване на топлинните мостове, XII Mеждународна научна конференция 

ВСУ’ 2012 

 Д. Иванова-Узунова - Класификация на конструктивните системи за етажни 

сгради от дървесина/ Годишник на УАСГ, 2016 

 

 

 

 

София, 24.04.2019 година 


