
И З Б О Р Н А  П Л А Т Ф О Р М А  

на проф. д-р инж. М илчо Лепоев 

кандидат за Ректор на УАСГ за периода от 2019 до 2023 г.

МОТО: УАСГ - КРЕАТИВНОСТ, ТРУД, ПАРИ И  ЗНАНИЯ,

Уважаеми колеги,

Обръщам се към Вас с молба: Опитайте се да върнете времето назад и си 
представете, че сте дванадесетокласник, технологично грамотен, владеете английски 
език, и мечтаете да бъдете студент по архитектура или инженерни строителни науки. 
Искате една вълнуваща и отговорна бъдеща кариера, която е с 40 годишна 
перспектива т.е. 2065 г. В изобилието от избори за висши училища и университети в 
Европа и на други континенти ще изберете ли УАСГ?

Всъщност, какъв е отговорът, който даваме като Университет на тези млади

хора?

Живеем във век на мащабни трансформации във всички сектори и сфери, 
свързани с изкуствения интелект, с биотехнологиите, с обработката на големи масиви 
от данни, с нови, неподозирани професии. Промените се случват и ще се случват още 
по-бързо, промени, които ние не можем точно да предвидим. Всичко това е част от 
средата, в която предстои да работят висшите училища, в частност нашия Университет. 
Децата, които ще приемем в първи курс през 2020 г. ще бъдат активни на пазара на 

труда и след 2060 г.

Имаме ли ресурс да проведем задълбочен анализ, да формулираме и да си 
поставим стратегически цели, както и да решаваме задачите последователно, с 
планиране, което гарантира реализация и бъдеще?

В добавка към гореизложеното ще си позволя да спомена и Инициативата за 
мрежи от европейски университети, чиято първа вълна стартира, но ще бъде внедрена 
изцяло и ще достигне пълния си мащаб в рамките на следващата програма „Еразъм за 
периода 2021—2027 г. След подбор са одобрени 17 мрежи, в които участват 114 висши 
училища от 24 страни членки на ЕС. Справката за одобрените университети от някои 
от по-новите страни членки на ЕС показва, че от Унгария са одоорени 5 университета, 
от Румъния (3), Литва (3), Чехия (2), Хърватия (2), Латвия (2), Словения (1), Кипър (1), 

Малта (1). Броят на участниците от България е 0 (нула).



Защо УАСГ не направи сериозен опит да се включи в международния глобален 

пазар на образование?

Колеги,

Готови ли сме да застанем на академичната писта на Европа и да отговорим на 
предизвикателствата днес, но с решения които гарантират устойчивост, развитие и 
просперитет след 20 години и обещават бъдеще в професионалната кариера на млади 
архитекти, инженери, преподаватели - учени ?

Готови лп сме да предлагаме прием на един клик разстояние, с цел привличане 
на студенти от други държави, да предлагаме гъвкаво обучение по съвременни 
програми (включително и на английски език), достъп до богата (и постоянно 
допълвана) научна литература и възможности за развитие на науката, за натрупване на 
(пълноценен) практически опит в частния и в публичния сектор. В случай, че не сме Ви 
уверявам, че рискът до десетина години да изпаднем в изолация е много голям?

Само преди няколко години чествахме 75 години от началото на техническото 
образование в България, чийто наследник е нашия Университет. На всички ни е ясно, 
че квалификации като „най-старият български университет" и „университет №1 в 
България" вече съвсем не са достатъчни с оглед удовлетворяване на националните ни 
потребности, а какво остава извън границите на страната ни.

Вярвам , че формулата за успех на УАСГ не само в България, а и на 
международно ниво е генерирането на добри идеи, осигуряване на адекватни 

ресурси и сериозна и усилена работа.

Основната цел на академичната общност на УАСГ за мандат 2019/2023 г. е 
формиране и финансиране на политики - стандарт за качество на обучение, развитие на 
наука и привличане на млади преподаватели, които позволяват включването на 
Университета в европейските университетски мрежи. Това е от полза за всички 
участници в образователния процес - преподаватели, студенти, практика, бизнес, 

администрация.

През настоящия период и през следващите 1 0 - 1 5  години ще продължават да 
се регистрират сериозни проблеми с квалифицираните човешки ресурси. Ако преди 30 
години в българските висши училища се приемаха 30% от завършващите гимназиално 
образование, то през последните 2-3 години техният брой достигна близо 80%.

Необходимо е УАСГ да оптимизира и пренастрои системата си така, че да 
работи с по-малко студенти срещу по-високо финансиране, каквато е съвременната 
тенденция в развитите страни. Вярвам, че отговорът за промяна на нагласите е в нас, в 

УАСГ.
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Трябва да положим необходимите усилия в рамките на нашите възможности, за 
да допринесем за обвързване и синхронизиране на пазарите на труда и образованието. 
Въпреки, че е трудно да се променят нагласите следва да се търсят възможности чрез 
инструментите на прием, стипендии и заявления за увеличаване на финансирането 
съвместно с другите технически висши училища да се търси решение на проблемите с 
намаления интерес към стратегически важни за държавата направления.

I. Стартиране на дискусия за оптимизиране и усъвърш енстване на 

структурата на УАСГ.

Основната цел е структурата на УАСГ да е в съответствие и синхрон с нуждите 
на практиката, науката и администрацията. Чрез оптимизиране и усъвършенстване на 
структурата на УАСГ ще се повиши качеството на образование и на академичния 
състав. Студентите ще могат да вземат информирани решения в кое направление да 
продължат своето развитие и реализация. Тези процеси следва да се извършват в 
условията на разбирателство, диалог и прозрачност.

О чаквани резултати:

- Актуализиране на учебните програми и учебните планове

- Назначаване на нови, млади и амоициозни преподаватели

- Увеличаване на възнагражденията за преподавателите и служителите

- Намаляване на разходите на университета

- Намаляване на групите с редукция

- Увеличаване на научния обмен

- Увеличаване на приходите на университета

II. Анализ на възможности за промяна на модела на финансиране-дооавена 

стойност за развитие на науката:

В плановете на МОН се предвиждат възможности за допълнително финансиране при 
консолидация на висшите училища и стимули за развитие на инженерните 
специалности. Членството на страната ни в ЕС ни осигурява достъп до ресурси и 
възможности, но единствено от нас зависи дали ще ги оползотворим, или ще ги 
пропилеем. През последните години, когато става дума за разпределение на средства, 
науката е последна грижа, не само в нашия Университет, а и в другите висши училища 

в България.

1. Промяна в начините на заплащ ане и стимулиране участието в научни 
форуми на преподавателите в УАСГ.

Във висшите училища в България доминират рентиерските модели на 
заплащане. Следва да се стимулират научната дейност и участието в научни форуми.
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- Стимулиране на учените да работят за качествени публикации. Изготвяне 
на скала на заплащане и финансиране чрез УАСГ на участието на преподаватели в 
реномирани научни форуми у нас и в чужбина.

- Изготвяне на модел за стимулиране и финансиране на изследвания, които 

да се конкурират с най-добрите в света.

2. Създаване на звено за външно финансиране на Университета

В структурата на УАСГ да се създаде звено, което ще има единствена задача да 
търси и осигурява външно финансиране на Университета. Така ще се осигури 
диверсифициране на финансовите инструменти на УАСГ и ще се намали зависимостта 
от финансирането от МОН по линия на държавната суосзщия.

Възможните източници за финансиране са различни, като включват, но не се 
изчерпват с финансиране от частни компании или неправителствени организации, 
правителствени организации, европейски фондове, допълнително финансиране или 
увеличаване на субсидията във връзка с реализиране на целите по точка I от 
настоящата програма, съвместни проекти с други университети, реализиране на научен 

потенциал.

3. Вклю чване на УАСГ в европейските университетски мрежи

Ако експериментът за създаване на европейско пространство сработи до 2025 г., 
ЕК планира да разгърне инициативата по линия на „Еразъм +“ със значително 
увеличен бюджет за периода 2021-2027 г. Целта на тази инициатива е да се формира 
ново поколение креативни европейци, които могат да си сътрудничат на различни 
езици, без оглед на граници и научни дисциплини, за да се справят с обществените 
предизвикателства и недостига на умения, пред които е изправен Европейския съюз.

4. Специална програма за дарителство

УАСГ подготвя кадри за най-големия работодател в Европа-строителнияг. През 
годините в Университета сме привличали средства по различни поводи от наши 
партньори, но е необходимо да изготвим програма, която да регламентира различни 
форми и стимули за дарителство, които са взаимно полезни както за дарителя така и за 
Университета като общност.

О чаквани резултати:

- Повишаване на качеството и количеството на научната продукция на УАСГ

- Реална колаборация между' Университета, бизнеса и администрацията

- Подобряване на учебната, материалната и административната база

- Привличане на повече студенти и млади учени

- Увеличаване на фонд „Работна заплата"
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TIT. Създаване на възможности за качествено израстване на академичния 
състав и повиш аване на качеството на обучение на докторантите

Измененията в Закона за развитие на академичния състав от 2018 г., постави 
много въпросителни пред преподавателите и към момента много малка част от 
хабилитираните преподаватели са вписани в регистъра на НАЦИД. Очевидно е, че това 
ще се превърне в проблем, защото ако днес сме имали самочувствието, че УАСГ има 
своя собствена школа и собствен капацитет, то утре ще се окаже, че сме 
възпрепятствани да организираме научни журита, а в близко бъдеще това ще окаже и 
негативен ефект върху успешните защити на докторантите и израстване на младите 
преподаватели.

УАСГ като висше училище с минало, но и с бъдеще е редно да инвестира в 
собствени преподаватели, да развива собствени школи, да има своя запазена марка за 
качеството на висшето образование, което е на нивото на европейските университети.

За да се неутрализира негативния ефект и да се осигурят по-добри условия ще се 
предприемат следните действия:

1. Учебна дейност

- Подобряване на учебните планове и учебните програми, синхронизиране с 
водещите европейски университети.

- Създаване на нови учебници и учебни помагала, чрез получаване на финансова 
подкрепа на авторите на учебниците

- Стимулиране на учените в изготвянето на качествени публикации и развитие 
на научна дейност

- Създаване на магистърски програми за нуждите на бизнеса и 
администрацията, но такива, които подготвят бъдещите успешни инженери отвъд 
инженерните науки, а именно аналитични умения, практическа изобретателност, 
креативност, добри комуникационни умения, знания за бизнеса и неговото управление, 
лидерство, да имат високи етични стандарти, професионализъм, динамичност, 
гъвкавост, устойчивост и стремеж към учене през целия живот.

- Привличане на млади преподаватели. Едно висше училище ще бъде силно след 
20 или 30 години в тези катедри, където днес инвестира в млади преподаватели.

- Осигуряване на по-ефективно участие на студентите в процеса на изготвяне на 
учебни планове и програми, както и в управлението на УАСГ.

- Проучване на възможности за въвеждане на дуално обучение при спазване на 
нормираните изисквания за съответните регулирани специалности.

2. Научноизследователска дейност

- Подобряване на материалната база

5



- Разширяване на обхвата на съществуващите лаборатории и създаване на нови

- Създаване на научен продукт финансиран от бизнеса или администрацията

- Създаване на онлайн научно списание по следните направления — 
Архитектура, Строителство и Геодезия. Списанието ще излиза регулярно 3 / 4  пъти в 
годината и ще се издава в партньорство с бизнеса и държавната администрация. 
Списанието ще бъде с международно научно рецензиране, като в средносрочен план 
ще се цели да бъде вписано в световноизвестните бази данни.

- Организиране на тематични международни научни Конференции по следните 
направления -  Архитектура, Строителство и Геодезия.

- Организиране на ежегодна Докторантска конференция

- Организиране на тренировъчни семинари. Обучение за разработване на 
ключови компетенции - Всеки семестър ние предлагаме разнообразие от тренировъчни 
семинари. Те развиват ключови компетентности отнасящи се до работа, личен живот, 
лидерство, групова динамика, изграждане на екип. Студентите се научават на ключови 
умения извън дисциплинарните ограничения па тяхната област на обучение. 
Семинарите за обучение се определят като кредити, попадащи в обхвата на 
квалификациите за кариера в някои факултети.

- Наставничество - УАСГ предлага на перспективни, студенти, докторанти и 
опитни възпитаници голямо разнообразие от програми за наставничество.

3. Административна и социално-битова дейност

Подобряване на условията за работа на академичния състав и 
администрацията.

- Подооряване на отношенията и взаимовръзките между факултетите, 
департамента и отделните звена. Осигуряване на допълнителен финансов ресурс.

- Непрекъснат диалог със студентите и търсене па възможности за подобряване 
на условията в Студентски общежития и разрешаване на възникнали проблеми.

Продължаване на стартиралото през периода 2012-2015г., инициирано 
съвместно с Помощник-Ректора на УАСГ, обновяване и модернизиране на базата на 
УАСГ в Семково, както и на студентските общежития.

IV. Стимулиране на ефективно участие и влияние на студентите в 
образователния процес и в административния живот на Университета.

Една от двете основни цели, наред с научноизследователската работа, на всеки 
университет е обучаването на студенти. Поради това те трябва да имат своето достойно 
място в структурата на УАСГ. Това ще се осигури чрез увеличено и адекватно 
представителство на СС в общите събрания, академичния съвет, факултетните съвети, 
което ще осигури защита на интересите на студентите.
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Така ще успеем да постигнем значително по-високо ниво на образователния 
процес, ще привлечем повече студенти и ще актуализираме учебните си планове в 
съответствие с високите изисквания на науката и практиката и съгласувано с 
вижданията и интересите на студентите.

V. Обучение и работа - Изграждане на кариера за студенти.

Студентите се научават на ключови умения извън дисциплинарните 
ограничения на тяхната област на обучение. Дипломите за висше образование ще 
дават все по-малко конкурентно предимство, а ще бъдат валени знанията, уменията и 
компетентностите. Възможни решения:

- Осигуряване на възможности за обучение и допълнителна квалификация.

- Ще се търсят възможности за модернизиране на учебните планове и програми, 
осигуряващи възможност за повишаване на практическата подготовка на студентите 
чрез посещения на значими изградени и строящи се обекти от инженерната 
инфраструктура в съответните направления.

- Установяване на ефективна форма за връзка с държавните и общински 
администрации и частни компании.

- Привличане на организации от бранша за провеждане на практики по 
специалността, посещение на работни обекти и старт в кариерата.

- Проучване на възмолсности за платен стал< в страната и чужбина с цел 
развиване на ключови компетентности, отнасящи се до работа, лидерство, групова 
динамика, изграждане на екип.

- Насърчаване на развитието на интердисциплинарни направления в 
съответствие с потребностите на динамично променливата пазарна среда.

Уважаеми колеги,

Реализирането на предлаганата от мен програма е възмолсно единствено чрез 
обединяването на всички ни около стратегическите цели на УАСГ, консенсусна 
реализация на идеите и желанието за постигане на по-добри резултати за университета. 
Така всеки един от нас увеличава и своята стойност като част от общносгга на УАСГ. 
крайно време е нашият университет да намери своето достойно място в 
образователната система на Европа.

И преди 10 години и сега инвестициите в инфраструктурното развитие на 
България са големи, и преди и сега бизнесът алармира за липсата на кадри, търсенето 
на инженерите и специалистите в строителството е и извън пределите на страната ни. 
ръстът на доходите нараства. Парадоксът е, че с всяка година интересът към
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инженерните специалности намалява. В немалка степен решението на този проблем е в

Основната ни задача като университетски колектив е осъвременяване и 
оптимизиране на структурата на УАСГ, учебните планове и програми. Успешното 
разрешаване на гази задача гарантира по-добра научна дейност, по-добра оценка за 
учебната дейност, по-добра реализация, висока комплексна оценка, висок прием, общи 
европейски дипломи, гарантираме финансиране, което позволява развитие на добра 
академична среда и комфорт за преподаватели и студенти.

Трябва да вървим преди проблема, а не след него!

Днес ние сме па академичната писта, къде ще бъдем след 4 години и какво ще 
оставим на тези след нас зависи от това дали искаме да се усъвършенстваме, с каква 
скорост ще преодоляваме трудностите и как ще напредваме.

Вярвам, че със съвместните ни усилия, в условията на диалог, консенсус и 
усилен труд, ще постигнем модернизиране и надграждане на постигнатото от нашите 
предшественици и ще успеем да наложим УАСГ като авторитетен университет в 
европейското и световно образователно и научно пространство.

Нас.

25 ноември 2019г. 

ip. София

С уважение

проф. д-р инж. Милчо Лепоев
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ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ 

на

п р о ф . д -р  и н ж . М и л ч о  Л е п о е в

Телефон: 0888|______
E-mail: г ~
Място и дата на раждане: 1961 г.. ф .
Националност: българин 
Семейно положение: женен

Образование
ПЖИ "Тодор Каблешков", полувисше, специалност "Строеж, поддържане и възстановяване 

на жп линии"
Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС), строителен инженер по транспортно 

строителство -  железопътно стронтелство.(магистър)

Научни и академични длъжности
Научно-изследователски и технологичен институт по ж.п. транспорт, научен сътрудник 
УАСГ, кат. "Железници", хоноруван асистент 
УАСГ, кат. "Железници", гл. асистент

- УАСГ, катедра Железници, доктор 
УАСГ, кат. "Железници", доцент
УАСГ, член на факултетния съвет на Факултета по транспортно строителство 
УАСГ, кат. "Железници”, професор 
УАСГ, член на академичния съвет

Езици
немски, руски, чешки 

Научни интереси
Високоскоростни ж.п. линии; Рециклиране на строителни отпадъци; Рециклиране на баласт; Горно 
строене на железния път; Екология: Проучване и проектиране на ж.п. линии;

Членство
- Член на Нлигонално сдружение "Общество на инженерите по железния път”
■ Член на UEEIV (Европейски съюз на железопътните инженери)
• Евроинженер (UEE1V)
• Член на Национален експертен технически съвет към МРРБ
. - Член на консултативния съвет по направление Подобряване комплексното транспортно 

обслужване на гр. София и прилежащата крайградска зона към Железопътна администрация 
Член на КИИГТ .'Камара на инженерите но инвестиционно проектиране/
Член на редакционната колегия на списание "Железопътен транспорт"
- Член на Специализиран технически съвет към ДП "Нациоиална компания железопътна 

инфраструктура"
- Член в Експертно-тсхнически съвет към ДП "Национална компания железопътна 

инфраструктура”
- Член на Управителния съвет на Иацнонално сдружение "Общество на инженерите по железния

път"
- Председател на сертификацонно бюро в България към UEEIV
- Член на управителния съвет на Научно-техническото дружество по транспорт към СДНТ.
- Член на ОСЖД.
- Председател на Научно-техническото дружество по транспорт към СДНТ.
- Член на редакционния съвет на списание "Транспортно строителство & инфраструктура"
- Член на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен район към Министерство на 

регионалното развитие н благоустройството
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. - Член на Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура"

. - Член на Управителния съвет на Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура" 
г. - Член на обществен съвет в подкрепа на българските железници

Участие в научно-изследователски проекти
- Инструкция за приемане и окачествяване на елементите от горното строене на железния път - 

НИТИЖТ
Разработване на техническа документация на шаблони за приемане и окачествяване на елементите 

от горното строене на железния път - НИТИЖ Т
- Проект "Разработване на технология за подновяване на железния път по разделен способ" - 

НИТИЖТ
Анализ на качеството на доставените материали за железния път - НИТИЖ Т 
Конструктивни подобрения на скрепление ПАК - 68И - НИТИЖ Т
- ТС- БДЖ  00-021-2001 "Камък трош ен рециклиран за конструктивни пластове на земно платно на

ж.п. линии - фракция от Омм до 32мм"
- ТС - БДЖ  00-022-2001 "Камък трош ен (баласт), рециклиран за ж.п. линии- фракция от 22,4мм до

63 мм"
г. - "Комплексен анализ на релси тип S33" с възложител ж.п. секция П ловдив към НКЖИ
- Възможности за коригиране на някои толеранси и допустими стойности на неизправностите на 

железния път - НКЖИ
- Натурно статично изпитване на стоманен мост на км 133+334 в междугарието Самоводене - 

Велико Търново по ж.п. линията Русе - Подкова - ДП"НКЖ И"
- Натурно статично изпитване на стоманен мост на км 292+920 в междугарието Поликраише - 

Горна Оряховица по ж.п. линията София - Варна - ДП"НКЖ И"
- ТС - Ж И 020-2010 "Връзки за ж.п. релси тип 49 Е 1 и 60 Е1"
- ТС - Ж И 019-2010 "Реброви подлож ки за железен път от валцуван стоманен профил"
- ТС- Ж И 018-2010 "Траверси дървени обикновени за нормални (1435мм) ж.п. линии"
- Дииамично изпитване на 6 броя предварително напрегнати моноблокови траверси СТ- 6 

съгласно EN 13230 - 2:2003 - Център за научни изследвания и проектиране към УАСГ
- Натурно изпитване на стоманен мост на км 146 + 762 по IV ж.п. линия - Дебелец - Соколово - 

ДП"НКЖ И"
- ТС - ЖИ 022 - 2011 Съединение за блокиране на езиците на железопътните стрелки
- ТС- Ж И 023 - 201 1 Ж елезопътни релси тип 49 Е1 (49кг/м) и 60 Е1 (бОкг/м)
- Натурно статично изпитване на стоманен мост на км 119 +  138 в междугарието Янтра - Горна 

Оряховица по 4-та ж.п. линия Дунав м ост - Подкова - ДП"НКЖ И"
- Оценка и обобщ ен анализ на обект "Реконструкция и електрификация на жп линия 

Димитровград - Свиленград, фаза 4.1: Димитповград - Харманли" У частък №  3 - гара Симеоновград от 
км 253+650 до км 259+400 - вариант през гарата без разделни постове

- Установяване технически параметри на наставови връзки с 4 и 6 отвора, означени с S49 и 49Е1, 
съгласно ТС Ж И  020 - 20 Юг. ЦНИП при УАСГ

- Установяване годността на ж .п. стрелки О Д 1:9 R300 - 2 броя съглсано БДС 2873-75г ЦНИП при
УАСГ

- договор БН - 175/2015г. Научно-изследователска тема:"Изследване на поведението на стоманени 
железопътни мостове с пътна конструкция от отворен тип при изграж дане на стоманобетонна от 
затворен тип, обединена за съвместна работа с елементи от старата конструкция" ЦНИП при УАСГ

Участие в проектиране и строителство
Подновяване на железни пътищ а в Република България PHA RE LSIF 9811-01 в отсечките 

"Вакарел - Веринско", "Бутово - Павликени" и "Зимница - Стралджа - Царковски"
- Раз работване на проект за рециклиране на строителни отпадъци на територята на Столична 

община

Участие в международни проекти
- Проект по програма Phare LSIF BG9811-01 "Реконструкция на ж елезния път в междугарията 

"Зимница - Стралжа - Церковски" за скорости 160 км./ч.
■ Рецензент на проект "Рехабилитация на международен транспортен коридор "Пловдив -

Свиленград" за скорост 160 км./ч.(участък "Крумово - Първомай")
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• Проект "Модернизация на железопътен участък Септември - Пловдив: част от Трансевропейската 
железопътна мрежа" - консултант координатор

- Проект “Рехабилнтация на жп линия Пловдив -  Бургас, Фаза 2”; Проект "Модернизация на жп 
участък София -  Елин Пелин"’; Проект “Развитие на жп възел София: Железопътен участък София - 
Волуяк” - прилагам копие на референция.

Лекционни курсове
1. Лекционен курс по Горно строене и поддържане на железния път за студентите от сп. Транспортно 
строителство
2. Лекционен курс по Високоскоростни ж.п. линии за студентите от сп. Транспортно строителство
3. Лекционен кугрс по Безопасност, управление и нормативни документи в железопътния транспорт за 
студентите от сп. Транспортно строителство
4. Общ курс по Железници за студентите от сп. Транспортно строителство
5. Общ курс по Пътища и железници за студентите от сп. Хидротехническо строителство

Други длъжности и експертни дейности
• Изготвяне на експертни становища и участие в изготвяне на нормативни доку менти в Столична 

община прилагам копие на референция
и към момента; външен експерт на парламентарната Комисия по регионална политика, 

благоустройство и самоуправление и Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения в 
Народно Събрание па Република България прилагам копие на референция.

- Консултант - координатор по ОП "Транспорт" към ДП "НКЖИ"
- Зам. ректор на УАСГ
- Консултант по ОП "Транспорт" - дирекция "Координация на програми и проекти" я Министерство 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ДП "Нацнонална компания железопътна инфрастру ктура", гл. експерт
- 2007 РЕС България ЕАД, Изпълнителен директор

Публикации
Над 130 публикации в международни и наши списания, конференции и друти научни форуми.

Книги н ръководства
"Високоскоростна железница - съвременен обществен транспорт" -  2011г., Дои. д-р ииж. Милчо Лепосв 
“Желана реалност - сбъдната мечта” - 2011г„ Инж. Кирил Енев, доц. д-р ииж. М. Лепоев 
"Развитие на вагонния парк и организация на движение на пътническите влакове в българските 
Железници” - 2012г., Проф. д-р инж. Йордан Тасев. доц. д-р ииж. Милчо Лепосв, маг. инж. Петър Тасев 
“Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство”, 2008г.

Доц. д-р инж. Зл. Денчева, доц. д-р инж. М. Лепоев, гл. ас. инж. С. Пшнмиров. ас. инж. Вл. Попов 
“Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство”, 2013г.
Дои. д-р инж. Зл. Денчева. проф. д-р инж. М. Лепосв, гл. ас. инж. С. Пшнмиров, гл. ас. инж. Вл. Попов

ноември 2019г. 
гр. София проф. д-р инж. М илчо Лепосв
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕФЕРЕНЦИЯ

за проф. д-р инж. Милчо Лепоев, Факултет „ Транспортпо строителство“ в УАСГ

С настоящата референция изразявам високата си оценка за съвместната работа с проф. 
д-р инж. Милчо Лепоев от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

В периода 2 г. проф. д-р инж. Милчо Лепоев е сътрудничил като външен
експерт на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и 
местно самоуправление и на Комисията по транспорт, информационни технологии 
и съобщения в НС. Изготвял е експертни становища относно Стратегията за развитие 
на железопътния гранспорт в Р България и ролята на държавата като гарант за 
реализирането й, а също така експертни оценки и анализи в областта на регионалното 
развитие и транспортната инфраструктура.

Становищата и експертните оценки, разработени от проф. д-р инж. Милчо Лепоев, са 
послужили като основа за реализиране на дейности относно повишаване на 
ефективността при изпълнението на проекти ио Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура1" в Р България, както и при разрешаване на някои 
комплексни локални проблеми, свързани с транспортната инфраструктура в Столична 
община. Направление „Архитектура и градоустройство“.

Проф. д-р инж. Милчо Лепоев е извършвал работата, описана по-горе, на високо 
професионално ниво и при коректно спазване па сроковете за изпълнение. Нсгоната 
професионална експертиза е допринесла за цялостната нормативна дейност па 
парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно 
самоуправление.

Настоящата референция да послужи пред Университета по архитектура, строителство и 
геодезия.

/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПА 
КОМИСИЯТА ПО 
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И , —_-________
М ЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:

Искрен Веселинов
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РЕФЕРЕНЦИЯ

|Д П Ш  .ЖЕГЕЗОПЬТНА ИНФРАСТРУКТУРА'
Ц е н т ^ ш р  у п р м л с н я с

PJL1233 Свфял, пул fii. Гг^за“ Us 110, твя/. 938 6113

През периода от '. до г., ДП „НКЖИ е сключил

Договор № I “• с проф. д-р инж. Милчо Георгиев Лепоев за
подпомагане и повишаване инженерно техническия капацитет на звената за 
подготовка, управление и изпълнение на проекти финансирани със средства 
по Оперативна програма „Транспорт и транспортни инфраструктура 
2014-2020 г. (ОПТТИ) и средства по М еханизъм за свързване на Европа 
(MCE) -  Сектор „Транспорт“.

За този период проф. д-р инж. Милчо Георгиев Лепоев се огличи като 
лоялен партньор. Изпълнението на възложените консултантски услуги са с 
висок професионализъм, отговарящи на изискванията.

Всичко това дава основание за висока оценка на проф. д-р инж. Милчо 
Георгиев Лепоев и го препоръчваме като професионалист в областта на 
консултантските услуги.

Настоящата референция да послужи пред УАСГ София.

С уважение,

инж. Краси:
Генерален д

22.11.2019г. 
София

http://www.rail-infra.bg
mailto:efiimova@niil-infra.bg
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РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата референти се издава на проф. д-р инж. Милчо Лепоев от Университета 
но архитектура, строителство и геодезия във връзка със съвместната работа със Столичиа 
община -  Направление ,Архитектура и градоустройство“ и с изпълнението на следните 
договори:

договор № НАГ-1651/17.05.2019 г. с „УАСГ - ЦНИГ1“ ЕООД за изготвяне на 
рецензия за експертна оценка на ко.муникационно-транспортно проучване към 
проект за ПУП-ИПРЗ за нови УПИI и УПИ II, кв. 23, м. „Младост 3“ по плана на гр. 
София;

- договор № САГ!8-ДРОО-2206-[3]/07.01.2019 г. с „УАСГ - ЦНИП“ ЕООД за 
изготвяне на рецензия за изработени изследване на трапспортното натоварване и 
модел на транспортната симулация на жилищен комплекс „Плана Хайтс” с. Алино, 
община Самоков;

- договор № САГ18-ДГ56-58-[1]/12.12.2018 г. с „УАСГ - ЦНИП“ ЕООД за изготвяне 
на рецензия за изработепи изследване на транспортното натоварване и модел на 
транспортната симулация за част от кв. 1, м. „Дианабад — изток“ по плана на гр. 
София;

- договор № НАГ-1555/26.07.2018 г. с „УАСГ - ЦНИП“ ЕООД за извършване на 
предварителни проучвания и изготвяне на проект на Наредба за извършване, анализ и 
симулация на транспортното обслужване.

Столична община удостоверява, че проф. д-р инж. Милчо Лепоев в качеството му на 
рецензент по първите три договора и в качеството му на ръководител на екипа по четвъртия 
договор изпълни професионално и в срок задължения т  си по цитираните договори.

Проф. д-р инж. Милчо Лепоев изпълни възложените дейности в съответствие с всички 
изисквания и правила съгласно българското законодателство.

Проф. д-р инж. Милчо Лепоев изпълни ръководните си и експертни функции качествено, 
в срок и напълно удовлетвори очакванията пи като Възложител при стриктно спазване на 
договорните условия.

Настоящата референция за издава, за да послужи на проф. д-р инж. Милчо Лепоев, 
където е необходимо.
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