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                      AВТОБИОГРАФИЯ 

 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Нора Стойчева Йорданова 

Дата на раждане  04.10.1976г. 

Телефон / емайл   0885 118 905 / noraj@abv.bg /  

                                               

ТРУДОВ СТАЖ 
  

Дати   От 01.2017г. до 31.08.2019 г. 

Име и адрес на работодателя  УАСГ, бул. Христо Смирненски №1, София;   

 Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Преподавател 

 Заемана длъжност  Асистент 

Основни дейности и отговорности  Подготовка на учебни материали, водене на упражнения, водене на практики ; 

 

 Дати   От 08.2011г. до 31.08.2017 г. 

Име и адрес на работодателя  „ТЕРА  АРХ” ЕООД – Перник, България 

 Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Проектиране в областта на архитектурата и градоустройството. 

 Заемана длъжност  Архитект 

Основни дейности и отговорности  Работа по проектиране, консултации и ръководене на проекти на широк спектър от сгради   
( административни и обществени сгради,  вилни и жилищни сгради, градоустройство) 

  

 Дати   От 03.2006г. до 08.2011г. 

Име и адрес на работодателя  „ГЕОПРОИНЖЕНЕРИНГ” ООД – Перник, България 

 Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Проектиране в областта на архитектурата и градоустройството. 

 Заемана длъжност  Архитект 

Основни дейности и отговорности  Работа по проектиранеq консултации и ръководене на проекти на широк спектър от сгради   
( административни и обществени сгради, ваканционни селища, вилни и жилищни сгради ) 

 

Дати   От 08.2005г. до 02.2006г. 

Име и адрес на работодателя  „АРИНТЕХ ИНВЕСТ” ООД – София, България 

 Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Изработване на проектна документация в областта на архитектурата и градоустройството. 

 Заемана длъжност  Архитект 

Основни дейности и отговорности  Изработване на техническа и работна проектна документация – чертежи, спецификации и 
архитектурни детайли. 

   

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

                                                    Дати          Април 2014 – Февруари 2017 
        Име и вид на обучаващата или         Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София  
             образователна организация 
                       Вид на образованието         Редовен докторант към катедра Технология на Архитектурата 
                                                                      Отчислена с право на защита. 
 

 Дати  Септ. 1997 – Февр. 2003г. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия ( УАСГ), гр. София  

Вид придобита специалност  Магистър Архитект 
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Дати  Септ. 1990 – Май 1995г.  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Образцов техникум „Генерал Владимир Заимов”, гр. Сопот 

Вид придобита специалност  Технолог- програмист на системи с ЦПУ 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

                                     ЧЛЕН НА КАБ           Март 2007 – до настоящия момент. 
                                                                        Януари 2013 – придобита Пълна Проектантска Правоспособност. 
 
 
 
 
 
 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  Английски – IELTS Band Score 7 от 29 октомври 2016г.,  
Френски 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  Упражнения по Сградостроителство на специалности: Архитектура II курс,  

                                                                       ВиК I курс, ХТС I курс и ССС II курс; 
                                                                       Упражнения по Архитектурни конструкции на специалност Архитектура. 
 
                                ПУБЛИКАЦИИ              “ Traditional Bulgarian Wood and Stone Construction Techniques Practiced       
                                                                        Nowadays”, in  Wooden Architecture. Tradition, Heritage, Present, Future,    
                                                                        Gdansk, 2014 
 
                                                                       „Структурно-функционален модел на тектониката в  архитектурата“ Годишник  
                                                                       на Университета по архитектура, строителство и геодезия, 50(3), 73–82, 2017 
 
                                                                       „A New Approach to the Concept of Tectonics“, In P. J. S.  
                                                                      Cruz (Ed.), Structures and Architecture. CRC Press / Balkema – предстои  
                                                                      отпечатване. 
 

ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ   Жилищна сграда с магазин –УПИ IX_1264, кв.118, гр.Бяла; 
Жилищна сграда с магазин и подземен паркинг – УПИ XXIII_7223б,   кв41, по плана на 
квартал „Изток”, гр.Перник – реализирана; 
Магазини и офиси –УПИ I и II, кв.91 по плана на квартал „Изток”, гр.Перник – реализирани;  
Еднофамилна жилищна сграда – УПИ IX_31, кв.20, по плана на  с.Кладница, м.”Делта Хил” 
– реализирана; 
Еднофамилна жилищна сграда – УПИ XXI, кв.20, по плана на  с.Кладница, м.”Делта Хил” – 
реализирана; 
Административна офис сграда –УПИ IX_12009, кв.502 по плана на кв.”Калкас”, гр.Перник 
Административна офис сграда –УПИ XII_5499, кв.231 по плана на ЦГЧ, гр.Перник – груб 
строеж. 
Жилищна сграда на два етажа – УПИ XV_47, кв.8, с.Боснек; 
Еднофамилна жилищна сграда -реконструкция – УПИ XV_382, кв.38, с.Боснек  - 
реализирана; 
Еднофамилна жилищна сграда -реконструкция – УПИ I_554, кв.61, по плана на с.Кралев 
Дол, Община Перник – реализирана; 
База на ПСС Алеко, Парк Витоша – реконструкция – м.Алеко –Витошко Лале – 
реализирана; 
Еднофамилна жилищна сграда – УПИ XXVIII_29, кв.20, по плана на  с.Кладница, м.”Делта 
Хил” – реализирана; 
Еднофамилна жилищна сграда  – УПИ XXII_7031, кв.2, по плана на кв.Изток, гр. Перник – 
реализирана; 
Еднофамилна жилищна сграда  – ПИ 935, кв.502, местност „Кракра” кв.Кристал, гр. Перник 
– реализирана; 
Магазини за промишлени стоки –УПИ XLI_7805a, кв.61б, по плана на квартал „Изток”, 
гр.Перник – реализирани; 
Идеен проект за административна сграда – УПИ Х, кв.159, по плана на кв.Изток, 
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гр.Перник; 
Еднофамилна жилищна сграда  – УПИ XV_7805а, кв.61б, по плана на кв.Изток, гр. Перник 
– реализирана; 
Еднофамилна жилищна сграда  – УПИ IX_917, кв.59, по плана на с.Кладница, Община 
Перник  – реализирана; 
Реконструкция и укрепване на храм паметник „Рождество Христово” – ПИ 46, масив 14, 
местност „Поляна”, с. Дивотино, Община  Пеник – реализирано; 
Жилищна еднофамилна сграда с гараж - УПИ XVIII_7021, кв.2, кв. Изток, гр. Перник, 
Община Перник – реализирана; 
Ресторант и жилищна част  - УПИ XXI_1415, КВ.71, с.  Студена, Община Перник; 
Пасивна жилищна сграда  - УПИ XII_47, КВ.10, с. Безден,  в.з. Бистрица, Община 
Костинброд – в процес на строителство; 
Еднофамилна жилищна сграда с гараж - УПИ V_2730, КВ. 515, кв. „ Калкас ”,  гр. Перник,  
Община Перник; 
Еднофамилна жилищна сграда с два гаража- УПИ VII_1952,1953, КВ.72,  с. Рударци,  
Община Перник – груб строеж; 
Еднофамилна жилищна сграда - ПИ 1, ЕКАТТЕ 80488,  с. Червена Могила махала 
„Милева“, Община Радомир – в процес на строителство; 
„Тенекеджийска работилница за производство на улуци“  – УПИ V_503.129, кв. 7,  
кв.”Клепало”,  гр.Перник, Община Перник 
 
Множество по-малки жилищни и обслужващи сгради, пристройки, надстройки и обекти на 
допълващото застрояване; 

 
 
 
 

   
 


