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И ЗБ О Р Н А  П Л А ТФ О Р М А

I. Настоящата платформа е проект - предложение за управленска 
програма за следващия мандат, маркираща и визия за развитие на УАСГ 
за по-дълъг период. Тя може да бъде приета за изпълнение, както и да 
бъде допълвана от колективния разум на академичния състав. 
Платформата е основана на следните СТРАТЕГИЧЕСКИ 
НАПРАВЛЕНИЯ, публикувани по-рано на страницата на УАСГ, както 
следва:

1. Единство на Университета и единение на факултетите, чрез решаване на 
проблемите на база равнопоставен, позитивен и креативен диалог

2. Осъществяване на политика на привличане на оптимален брой студенти 
във всички специалности, съобразено със специфичната ситуация и 
професионалната насоченост на УАСГ.

3. Запазване и развитие на постиженията на Университета в областта на 
обучението и постоянно актуализиране на учебното съдържание, съобразно 
развитието на науката във всяка една специфична област.

4. Развитие и подобряване на материалната база на Университета и на 
студентските общежития и привеждането им към съвременните стандарти на 
управление и експлоатация.

5. Излизане на европейския и световен пазар на висше образование, въз 
основа на качеството на предлагания в УАСГ образователен продукт и нивото 
на завършилите специалисти.

6. Утвърждаване на водещата експертна и научна роля на УАСГ в строителния 
и проектантски бранш в Р България, както и на експертната значимост на 
Университета за държавното и административно управление на страната .

7. Кариерно и материално стимулиране на постиженията на всеки член на 
академичния и административен състав на Университета. Кадрово 
обезпечаване на бъдещето на факултетите.

8. Активна политика за привличане на допълнителни финансови ресурси в 
бюджета на УАСГ.

9. Развитие на връзките със строителния пазар и усъвършенстване на 
практическото обучение на студентите.

10. Усъвършенстване, модернизиране и дигитализиране на комплексната 
система за управление на всички сфери от дейността на Университета.
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II. ОСНОВНА ПОСТАНОВКА

1. Цел

Целта на работата на бъдещия ректорски екип е да гарантира стабилност, 
сигурност и устойчивост в развитието на Университета през следващия мандат и 
да остави структурите в стабилно състояние след изтичането му. Ето защо 
главната цел е бъдат осигурени комплексни условия за устойчиво развитие на 
качествено, модерно, иновативно, висше образование по архитектура, 
строителство и геодезия, което:

• е базирано на най-добрите принципи и традиции на българското 
образование;

• съответства на актуалните обществени потребности и изискванията на 
пазарната икономика;

• и е ориентирано към просперитет и към динамичните предизвикателства на 
европейското развитие на страната, както и въз основа на членството на 
България в Европейския съюз.

Цел, смисъл и основание за устойчивото развитие на университета е 
качеството, нивото и конкурентоспособността на образователния процес, който 
предлагаме. Той е основният и главен продукт от работата на целия колектив на 
Университета.

За да бъдат постигнати гореспоменатите цели, първи и основен приоритет и 
условие е опазването и утвърждаването на единството и неделимостта на 
университета, преодоляване на трудностите заедно и съвместно отчитане на 
успехите.

2. Принципи на взаимоотношения в колектива като основание за постигане на 
целите в спокойна, креативна и творческа обстановка.

По-горе беше споменато, че продуктът на дейността на УАСГ, като на всяко учебно 
заведение, е инженерното и архитектурно образованието, характеризирано с неговото 
качество и нивото. То се основава на диалектическата връзка между обучаващи и 
обучаеми или ако цитирам известния проф. Иван Иванчев -  това е формулата „теза -  
антитеза -  синтеза“. С други думи резултатът почива върху взаимовръзката между 
страните в процеса на обучение. За да бъде тя успешна, отношенията в 
университетската общност трябва да почиват на следните принципи:

• Етичност -  възприемане на норми на взаимоотношения в академичните среди, 
основани на взаимно уважение, възпитание, колегиалност и доверие, описани в 
„Етичния кодекс на УАСГ“. Нека не се забравя, че освен добри специалисти, 
академичната среда възпитава и създава интелигенцията на страната, което е и нейният 
бъдещ облик.
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Освен заложените в кодекса основни ценности -  компетентност, отговорност, 
почтеност, уважение и достойнство на правата на личността и лоялност, е необходимо 
да бъдат добавени и следните изисквания към социалното поведение в Университета:
• Академизъм -  запазване и развитие на колективния и креативен дух, на колегиалния 

диалог във взаимоотношенията между преподаватели, студенти и служители. 
Отстояване на свободата на мнения и идеи, и полета на мисълта като основа на 
академизма.

• Колективност и съпричастност -  включване на всички членове на академичния 
състав в решаване и реализиране на стратегическите и текущи задачи на 
Университета, тоест ангажиране на целия интелектуален потенциал на УАСГ.

• Екипност -  това е може би най-слабата страна цялостната образователна система в 
страната. Необходимо е да се научим да работим и да решаваме проблемите заедно 
в името на общия университетски интерес и просперитет.

• Прозрачност -  информираност на всички членове на академичния състав в 
процеса на установяване и анализ на проблемите в УАСГ, формиране и избор на 
решения, свързани с работата на академичния състав в частност и с общо 
академичните решения и осигуряване на обратна връзка по всички проблеми до 
всеки.

• Диалог или обратна връзка -  диалогът е другата страна на прозрачността на 
управлението и е основен фактор при оптимизиране на работата в УАСГ и 
ангажиране на всички потенциални ресурси на структурата.

• Модерност или новация -  осъвременяване на съдържанието на учебните модули, 
на методите на преподаване и на формите на обучение по отношение на учебния 
процес. Паралелно със здравия консерватизъм в образователния процес тоест 
запазване на натрупаното познание, след критичен и научно обоснован анализ, се 
провежда внедряване, на новостите във всяка една научна и техническа област. 
Модерността се отнася и до начина и формите на управление, финансиране и 
администриране на Университета.

• Приемственост -като  елемент на професионалната етика, която е свързана с 
оптимално съобразяване с непреходните исторически утвърдени традиции и 
многостранен опит в работата на катедрите и факултетите в процеса на бъдещото 
развитие и модернизиране. От изключително значение е запазването на катедрите и 
на колективното знание, натрупано в тях и на техния човешки и научен потенциал, 
чиито качества ще живеят чрез следващите поколения. В този смисъл консерватизмът 
е важен подход при обмисляне на нови образователни системи и на реформи.

• Дисциплината като етична норма -  това е необходимата организация за 
правилното функциониране на всяка структура. Съзнателната дисциплината е 
основа на успеха на всички проспериращи и успешни в икономическо и научно 
отношение народи и хора, и трябва да стане част от поведенческия модел в 
университета.

Имам огромно желание, което ще бъде включено и като една от главните цели 
на евентуален бъдещ мандат, заедно да преодолеем веднъж за винаги 
противоречията, напрежението и конфликтите, свързани с различията между 
факултетите. Този факт е известен на всички. Аз се срещнах с него още от първия 
семестър на моя първи курс и това продължава до днес. Политиката „разделяй и владей“
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не е измислена в УАСГ, но по мое мнение се прилага и използва с различна мотивация, 
но не в името на доброто за Университета. Основен момент в преодоляването на 
противоречията е осъзнатото приемане в най-общ смисъл на принципа на 
справедливост, равнопоставеност на факултетите и на солидарност между тях.
Ще направя всичко възможно различията, съществуващи следствие на спецификата на 
научните области в Университета, да обединят целия академичен състав, защото само 
заедно можем да създаваме успешния образователен продукт и защото по този начин 
сме по-авторитетни, по-силни, по-витални и по-успешни.

III. ГЛАВНИ ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТ 1
Оптимизиране на механизмите за финансиране на висшето образование по 
архитектура, строителство и геодезия. Финансово обезпечаване на дейностите в 
университета с бюджетни и допълнителни средства като условие за правилното 
функциониране, развитие и стимулиране на структурите и на членовете на академичния 
състав.

ПРИОРИТЕТ 2
Развитие на съвременно качествено и конкурентноспособно висше образование по
архитектура, строителство и геодезия и адаптирано към динамично променящите се 
обществени и икономически потребности. Излизане чрез продукта „Образование по 
инженерни дисциплини и архитектура" на европейския и световен образователен пазар 
и на пазара на труда.

ПРИОРИТЕТ 3
Повишена грижа за студентите и кандидат- студентите, избрали професионалния път 
на инженери и архитекти. Приемане на специална програма за преодоляване на 
недостатъците от средното образование, липсата или недостиг на определени знания в 
основни за техническите специалности области. Целта е оптимално, бързо, ефективно 
адаптиране на студентите към процеса на обучение. Осигуряване на съвременна и 
адекватна материална и информационна база за обучение, отдих и съответни битови 
условия и лична сигурност.

ПРИОРИТЕТ 4
Провеждане на научни и научно-приложни изследвания в съответствие с модерните 
тенденции и обвързването им с пазарното търсене в областта на архитектурата, 
строителството и геодезията, както и с изискванията на строителната, геодезическата, 
градоустройствената, архитектурната и управленска практика. Затвърждаване на 
научния авторитет на УАСГ в страната и зад граница, чрез активни контакти с 
държавната и общинските администрации, парламент, водещи икономически структури 
и техните браншови организации, сходни на нашата специфична област научно
изследователски центрове и организации.

ПРИОРИТЕТ 5
Усъвършенстване на политиките за научно, педагогическо и академично израстване, 
развитие, грижа и опазване на преподавателските кадри, в съответствие със

4/25



спецификите на научното направление на Университета. Финансова и логистична 
подкрепа на кариерното израстване на кадрите.

ПРИОРИТЕТ 6
Оптимизиране и подобряване на модела на управление на Университета при ясно 
разграничаване на неговите академични и стопански компоненти. Дигитализация на 
техническата страна на процесите на управление.

ПРИОРИТЕТ 7
Външни контакти и външна политика. Разширяване и активизиране на контактите на 
Университета с външни структури и организации в страната и извън нея.

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГЛАВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ

• ПРИОРИТЕТ 1 -  ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В 
УАСГ-задъ лж ително условие за правилното функциониране на структурите.

Поставям на първо място финансите, защото те са определящи за всички 
планове, които чертаем. Днес, четири години след драматичното изпразване на 
сметката на Университета, икономическото състояние на УАСГ е стабилно. Тази 
стабилност е огромна заслуга на досегашното ректорско ръководство, което заслужи 
адмирации и уважение. Всички ние знаем каква беше цената и рестрикциите, за да бъде 
съхранен нашият Университет.

Приетият начин на така наречените „делегирани бюджети“ или „парите следват 
студента“ се базира върху количествени показатели -  финансиране според броя 
студенти и корекционни коефициенти за качество на образователния процес. Това е 
спорен метод на финансиране на висшето образование, който изисква дебат и вероятно 
промяна на философията, но в обозримо бъдеще ръководствата на УАСГ ще трябва 
императивно да се съобразяват с неговите рамки. От тази реалност следва, че:

Финансирането на университета ще бъде осигурявано от следните главни 
и второстепенни пера:

А. ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

1. Първостепенният източник на финансови средства за висше държавно 
учебно заведение е от бюджета на държавата, от където следва да бъде провеждана 
активна университетска политика, мероприятия и дейности за запълване на всички 
студентските места по така наречената „държавна поръчка“ във всички факултети на 
университета. Негативните тенденции в запълването на местата за студенти, 
обяснявани с демографския спад, могат и трябва да бъдат преодолени. За това е 
необходимо да се работи за привличане на студенти, както от България, така и от 
страните на ЕС. Според философията и законите на съюза те са и наши граждани. Ще 
трябва да се възстановят традиционните контакти с Гърция и Кипър, и да се създадат 
нови. Последното е особено актуално и перспективно, предвид тенденциите на пазара 
за висше образование в развитите западноевропейски страни.
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2. Ще продължи успешната работата по постигане на максимално покриване 
на критериите по акредитации и получаване на максималното възможно държавно 
финансиране.

3. Въвеждане на така нареченото „платено обучение" на пазарен принцип, 
свързано, както с традиционните до сега специалности, така и с нови, наложени в 
страната след законодателни и икономически изменения в строително -  проектантската 
среда.

За постигането на тези цели е необходимо от търговска гледна точка:

• На първо място да бъдат възприети и практикувани два паралелни модела 
на обучение, както следва:

- „КОНСЕРВАТИВЕН“ - Чрез запазване на вида. на начина на преподаване 
и часово натоварване, на структурата на учебния процес и неговото съдържание. 
„Консервативният модел“ е доказал своите качества през последните 70 години. 
Всички ние сме постигнали нашето професионално ниво благодарение на него. Нашият 
педагогически „консерватизъм“ ни е предпазил от загуба на познание, каквото днес 
се отчита в много чужди университети. Това е нашата ценност, ноу-хау и специфика.

- Вторият модел, паралелен на гореописания, се състои от модули, 
съставящи магистърски и бакалавърски програми, синхронизирани с европейските 
акредитационни изисквания, чрез които да се впишем и да участваме в Европейската 
и световна образователна мрежа. Тя е основана на идеята за мобилност на 
студентите и за унифициране чрез модулна конфигурация на изискванията за ниво на 
академичните знания. Този модел изисква естествено и чуждоезично обучение, за 
което смятам, че УАСГ разполага с подготвени кадри.

В този дух следва:
• повишаване на качеството на образованието като еволюционен процес, 

което е било и е перманентна задача. От това следва издигане на професионалния и 
образователен престиж и привлекателност на УАСГ, и изграждане на положителен 
имидж и атрактивност на преподаваните специалности;

• увеличаване броя на студентите и докторантите, включително на 
чуждестранните, чрез популяризиране на Университета у нас, в ЕС и в чужбина. 
Активизиране на диалога със средните училища и намиране на форми за подготовка и 
привличане на бъдещи студенти:

• грижа, помощ и проследяване на кариерното развитие на абсолвентите -  
възпитаници на Университета, което е най-правилния метод за оценяване на 
резултатите от моделите на обучение, получаване и анализ на обратната информация 
и евентуално внасяне на корекции.

• организиране на „Летен университет“ с езикови, математически, 
компютърни курсове и др. подобни, което е стандартна практика в много университети в 
Западна Европа.

• предлагане на адекватна среда за обучение и битови условия за студенти 
и докторанти. Възможностите на всеки университет за настаняване в студентски 
общежития е огромно предимство, на конкурентния пазар на висше образование

• силна и ефективна PR кампания и реклама в страната и чужбина.

6/25



Целта на всички тези дейности е ежегодно да бъде набиран оптимален брой 
студенти за всички факултети, тоест да се обезпечи безпроблемното финансиране на 
Университета.

Б. ОСОБЕНИ ФОРМИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУГИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ

1. Предвид уникалността на някои специалности в Университета и тяхното 
стратегическо значение за икономиката и за националната сигурност на страната и за 
напред ще се предприемат активни действия за целево финансиране от държавния 
бюджет на всички тези професионални направления и защитени професии, особено 
такива в областта на хидротехническото строителството, хидромелиорацията, 
транспортното и мостово строителство, екологията, урбанизма.

2. Допълнително обвързване и адаптиране на образователната програма с 
кадровите и експертни нужди на Парламента, МРРБ, Министерство на транспорта, 
Министерство на екологията, Министерство на туризма, Министерство на енергетиката, 
Министерство на икономиката, Министерство на финансите, МВР, някои агенции и 
дирекции към тях и съответно съфинансиране на специфичните елементи от 
образователния процес.

3. Създаване и финансово обезпечаване на нови, съвременни 
специалности или обогатяване на вече съществуващи, каквито са например 
„Пожаробезопасност“, „Сградни инсталации", „Акустика на сградни съоръжения и 
средата около тях“, „Smart buildings -  smart cities”, BIM -  среда, „Опазване и реставрация 
на архитектурното наследство“, специализации по управление и икономика на 
строителството, проектите, консултантски дейности и много други. За доказване на 
съществуването на тази пазарна ниша може да бъде направена проста съпоставка 
между Наредба №4 от 21 май 2001 год. за обем и съдържание на инвестиционните 
проекти, която дори не е съвсем изчерпателна по отношение на частите на един проект 
и специалностите, за които се получават дипломи в УАСГ.

4. Трябва да бъдат направени първите стъпки за осигуряване на държавно 
финансиране на учебните стажове на студентите в съответни водещи и 
акредитирани за целта проектантски и строителни фирми. За подобно парично 
обезпечаване ще се водят преговори и със съответните браншови организации.

В. Оптимизиране на разходите и приходите, свързани с финансиране на 
материалната база на Университета чрез:

- оптимизиране на стопанското управление на Университета и рационален 
мениджмънт на наличната материална база (въвеждане на система, известна като 
„фасилити мениджмънт“); икономия на разходите за енергия и поддръжка, без 
снижаване на стандарта на обитаване.

- въвеждане на система за опазване и защита на материалната база на 
университета и общежитията от недобросъвестно отношение и вандализъм.

- прилагане на модерни бизнес модели на управление, водещи до 
оптимизиране на административните разходите и акумулиране на приходи;
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- анализ на политиката за отдаване на площи под наем.

- разработване и прилагане на механизми и правила за стопанска дейност 
от академичния състав на територията на УАСГ в интерес на самите участници в нея и 
на Университета като стопанска институция;

- при икономическа изгода за Университета, наличие на капацитет и много 
премерен риск, участие в оперативни програми на ЕС за подобряване на научната 
средата и материалната база.

Г. Разширяване на възможностите и източниците на финансиране чрез:

- Експертна научноизследователска и творческо проектантска дейност от 
името на Университета в услуга на държавата, общинските ръководства и строителния 
бизнес.

- Участие в национални и международни проекти и програми.

- Привличане на целеви средства от бизнеса и НПО-та за финансиране на 
научни изследвания, сертифициране, издателска и печатна дейност.

- Държавна помощ от заинтересовани структури за усъвършенстване на 
материалната база на УАСГ.

- Участие в тристранни научни програми с други европейски университети.

- Политика на привличане на спонсори.

Д. Работа по разкриване на възможности за нарастване на трудовите 
възнаграждения на преподавателите и служителите на УАСГ. Целта е в рамките на 
мандата те да достигнат до около 75% от средните европейски нива на заплащане
за съответния вид работа или длъжност в университетите.

Е. Регулярен и ефективен контрол върху разходите за образователния 
процес, за административното обслужване и за техническата поддръжка на 
университета. Прозрачна финансова отчетност пред целия академичен състав.

Успоредно с гореспоменатото, ректорското ръководство ще води 
активна управленска политика за смяна на модела на финансиране на висшето 
образование и обвързване преди всичко на качеството на образователния 
продукт и резултатите от него с бюджетните средства, отредени от държавата за 
Университета.

• ПРИОРИТЕТ 2

1. Постоянно поддържане на конкурентно ниво на качеството на
образованието чрез работа в следните направления:

- Приемане на паралелна модулна структура на образователната форма, 
синхронизирана с такива, въведени от години в най-развитите страни на ЕС. В
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допълнение с написаното в ПРИОРИТЕТ 1 трябва да се добави, че тя се състои от 
степени, обхващащи:

- обучение в областта на фундаменталните за инженерните науки и 
архитектурата знания;

- обучение в научно практическата област;
- академично обучение за придобиване на знания, умения и методи за подход 

и общо решаване на различни проблеми -  или така наречените общо академични 
знания;

-надстроечно обучение -  специализация в определена област;
-при наличие на бюджетен резерв може да се помисли и за обучение по обща 

култура;

Модулната система се базира на покриване на набор от знания, които дават 
съответен брой точки (ETCS) и свободата студентите да избират специфични 
направления и специализации, необходими за бъдещото им развитие, както и различни 
университети. Смятам, че модулната система няма да няма да представлява особено 
мисловно усилие за научният потенциал на преподавателите на УАСГ, но ще отнеме 
известно време за преструктуриране на натрупания учебен материал от знания и 
привеждане в съответна форма.

2. Продължаване на работата за подобряване на качеството на 
образованието в традиционните за УАСГ научни направления и форми на обучение, 
чрез обогатяване и еволюционно развитие на „консервативния“ образователен 
модел или подход, в който състава на Университета има натрупан огромен опит и 
успехи. На тях се дължи и признатата водеща роля на УАСГ в страната.

Постигането на високо качество на образование може и трябва да обхване 
следните образователни елементи:

- Фундаменталните за инженерните и архитектурни науки знания
(математика, геометрия, физика и т.н.) трябва да станат достъпни и да бъдат овладени 
от максимален брой студенти. Тази материя е база за всички технически науки. 
Предвид реалностите в системата на средното образование, в това направление са 
необходими допълнителни усилия от страна на преподавателския и 
административен състав, а защо не и от докторанти и студенти в по-горните курсове. 
Фундаменталните науки не трябва да бъдат пречка, спънка, източник на страх. Те се 
базират на логика и могат и трябва да бъдат добре обяснени и овладени от нашите 
студенти. Факт е че има пропуски в знанията от средното образование и те трябва да 
бъдат преодолени в последствие тук в Университета или по методическото ръководство 
на Университета. За това е необходимо да бъде изграден, образно казано, мост - 
преход, за да бъдат запълнени празнините от знания допуснати в средното образование 
и старта в областта на висшите инженерни специалности.

- Подобряване на учебните планове и програми и тяхното учебно 
съдържание в пълно съответствие с критериите за качество, потребностите на 
обществото, пазара на труда и строителния бизнес. Допълване на съдържанието на 
учебната документация съвместно с водещи проектантски и строителни фирми; 
разработване на програми за нови специалности, каквито строителната и проектантска 
практиката в страната и Европа наложи през последните 25 -30 години и които за
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съжаление в Университета ни липсват. Част от тях са споменати в ПРИОРИТЕТ 1, а със 
сигурност има и други.

Тук е необходима повече гъвкавост и усет към пазарните трендове. Всички нови 
образователни програми трябва да бъдат надлежно сертифицирани от съответните 
наши и европейски институции.

- Съхранение, усъвършенстване и осъвременяване на преподавания 
професионален учебен материал с оглед формиране у студентите на умения за 
творчество, самостоятелно мислене и може би най-важното - бърза ориентация в 
динамиката на актуалните и бъдещите социално -  икономически процеси, тъй като 
водещ и най-общ предмет на обучение в УАСГ е „инвестиционното проектиране“ 
и неговата реализация в процеса на строителството. Това е свързано с акцентиране 
на стратегическите образователни политики върху:

- традиционните за Университета утвърдени, обществено значими и 
потребни професионални направления;

- същевременно върху нови гъвкави и адаптивни на динамиката на пазара 
магистърски и докторантски програми, следдипломни квалификации, електронни и 
дистанционни форми на обучение, изнесени форми на обучение (в други градове и/или 
държави).

- предвид ограничения часови ресурс, обезпечен от държавния бюджет 
за образование, се налага максимален синхрон на учебните програми и учебното 
съдържание между факултетите и между катедрите с цел да бъде постигната 
проектната пълнота на познанията и избягване на повторенията на изучавания 
материал, когато те са неефективни и непродуктивни по отношение на времето, 
определено за усвояване на научната и практическа информация. Оптимизацията на 
учебното съдържание не може във никакъв случай да води до конфликти между 
катедрите и факултетите, което изисква коренна промяна на модела на отчитане на 
часовете за натоварване на катедри и преподаватели. Продуктът „ОБУЧЕНИЕ“ е 
единство от знания, а липсата на много малка част от тях може да компрометира крайния 
резултат. Това означава, че всяко звено и катедра имат исторически утвърдено и 
доказано място в образователния процес и никой не може да си позволи да ги 
неглижира и да ги пренебрегва въз основа на каквито и да е било количествени 
показатели или субективни решения.

- обучение в екипна работа, чрез формиране на комплексни, 
интердисциплинарни студентски екипи между факултетите и катедрите за разработване 
на курсови и дипломни проекти;

- усъвършенстване на системата за проверка на подготовката на 
студентите чрез прилагане на системност, регулярност, непрекъснатост на 
контрола през семестъра и чрез въвеждане на ясни, обективни и комплексни 
критерии за оценка на знанията, предложени от всяка катедра в зависимост от 
спецификата на преподавания материал. Тези критерии се обявяват на студентите в 
началото на всеки семестър. Целта на тази системност е избягване на кампанийността 
в процеса, сваляне на напрежението и прекомерната натовареност през периода на 
заверки и сесии и най-вече получаване на стабилни и затвърдени знания и умения;
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- усъвършенстване на системата за проверка и отчет на научната дейност и 
подготовката на докторантите чрез прилагане на системност, регулярност, 
непрекъснатост на контрола в разумен от гледна точка на темпото на развитие на 
техните трудове период и въвеждане на адекватни, обективни и комплексни критерии за 
оценка на тяхното научно и академично развитие. Оказване на логистична помощ от 
страна на Университета за развиване и популяризиране на съответния научен труд и 
ползването му в следващи разработки и за нуждите на учебния процес:

- усъвършенстване, разширяване и интердисциплинарно развитие на
докторантските програми на ниво университет и на между- университетско ниво в 
национален и международен план. Организиране на докторантски курсове за езикова 
подготовка, за методика на научните изследвания, за начални педагогически умения и 
др. Регулярно провеждане на университетски научни конференции за докторанти и 
млади преподаватели:

- организиране и развитие на сертифицирана следдипломна
квалификация в съответствие с нарастващите нужди за професионално „обучение през
целия живот” със съдействието и подкрепата на браншовите организации на 
национално и европейско ниво и на водещи фирми -  особено от областта на 
информатиката:

- значително подобряване на възможностите за практическо
професионално обучение на студентите в реална работна среда по време на 
обучението им чрез увеличаване на часовете за практически занимания и повишаване 
на качеството им;

- развитие на електронната платформа за обучение на ниво университет. 
Оборудване на учебните зали и кабинети със съвременни технически средства за 
преподаване и корекции на проекти, с което освен повишаване на качеството на 
обучение, ще се намалят личните разходи на студентите за копиране, плотиране и за 
консумативи. С тази точка е свързано и разширяването на мрежата на EDUROM във 
всички учебни зали и кабинети. Приложение на различни форми за дистанционно 
обучение;

- развитие на Библиотечно-информационния център като модерен
информационен, образователен и научноизследователски комплекс. Обогатяване, 
подобряване и дигитализиране на библиотечния фонд на Университета 
Дигитализацията ще се осъществи със съответна за това техника и при стриктно 
спазване на европейските закони и норми за защита на авторските права в контекста 
на ползване на информационните материали за нуждите единствено и само на 
висшето образование, каквато е стандартната практика в Европа. Ще бъдат 
сключени договоои за достъп до електронни информационни и библиотечни масиви на 
сходни висши училища в чужбина. Целта е достъп до най-актуалната научна и 
техническа информация;

- кариерно стимулиране и финансова подкрепа на преподавателския състав 
за написване и актуализиране на учебници и учебни помагала в научните области 
на отделните факултети;



2. Повишаване на ефективността на комуникациите между Университета 
и пазара на труда в областта на архитектурата, строителството и геодезията:

- разработване на профили за професионална компетентност за всяка 
специалност;

- създаване на условия за ранно привличане на студенти към дейностите на 
проектантските и строителните фирми чрез стипендии, стажантски програми, учебни 
практики, специализации и др.;

- организиране на регулярни срещи (дискусии, лекции, презентации) със 
значими представители на националния и световен архитектурно -  строителен бизнес;

- усъвършенстване на дейностите на Центъра за кариерно развитие особено 
в насока на набиране на актуална и регулярна информация за професионалната 
реализация на младите специалисти, завършили Университета (система „алумни"). 
Анализът и изводите от тази, „де факто“ обратна връзка, са сериозен коректив за 
практическото и научно обучение на студентите;

- осигуряване на условия за кариерно развитие на студентите и 
докторантите. Кариерният център трябва да се ангажира в търсене и предлагане на 
първо назначение на завършващите студенти, които към края на обучението си все още 
не са намерили подходящо място, свързано с придобитата научна и професионална 
квалификация;

3. Нарастване на международния престиж на образованието в 
Университета чрез:

- развитие и разширяване на международната мобилност на студенти, 
докторанти и преподаватели в рамките на Европейските образователни програми:

- популяризиране на образованието в чужбина и привличане на
чуждестранни студенти в бакалавърски и магистърски програми, докторанти и 
преподаватели;

- развиване на краткосрочни международни образователни програми 
съвместно със сродни чуждестранни университети, допринасящи за престижа на УАСГ;

- стимулиране на участието на студентите, докторантите и преподавателите 
в международни научноизследователски проекти и програми;

- разширяване възможностите за развитие на съвместни програми за 
обучение със сродни Европейски университети с получаване на двойни дипломи;

- още веднъж - осигуряване и разширяване на достъпа и формите за достъп 
до международния научен информационен поток.

- Най-накрая ще бъде решен проблемът с признаване на оценките и
точките (ETCS), получени от наши студенти, прекарали известно време в други 
страни и университети по програма „ЕРАЗЪМ“ или други подобни в бъдеще.
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В контекста на споменатото до тук, не могат да бъдат приети оправдания, 
основани върху аргументите за липса на студенти поради демографската криза. 
България и в частност УАСГ сме част от пазар с повече от 512 милиона обитатели 
според данни от интернет за 2018 год. За да запълним количествените показатели са ни 
необходими годишно от около 500 до 800 нови студенти като по-голямата част идват 
от България. Малко усилие трябва да се направи, за да се възползва нашият 
университет от единния, огромен европейски пазар, в нашия случай -  пазар на 
образованието.

4. Усъвършенстване на системата за оценяване на качеството на 
висшето образование чрез:

- проучване на показателите и регламентиране на възможностите за 
оценяване от авторитетни европейски акредитационни институции, с цел по-пълното 
хармонизиране на изискванията към съдържанието и качеството на образованието с 
техните критерии и съответно по-голям престиж и тежест на дипломите, издавани от 
УАСГ;

- външно оценяване на качеството на образование с участието на основни 
ползватели на кадри и чуждестранни експерти.

- постоянни консултации с фирми, занимаващи се с проблемите на т. нар. 
„човешки ресурси“ и посредници за намиране на работа.

5. Разширяване на възможностите за повишаване на квалификацията на 
преподавателите и пост докторантите чрез специализации в чужбина, 
специализирани практики със строителния бизнес и др. Квалификацията ще се насочи 
към чуждоезиково обучение, нови дидактични методи, нови строителни технологии и 
материали и др. В рамките на философията за мобилност на трудовия пазар, езиковата 
подготовка се явява изключително важен фактор за осъществяване на предложените 
по-горе задачи за решаване.

6. Подобряване на системата на прием в Университета, съобразно 
реалностите в професионалните направления и в съответствие с потребности на 
пазара. Прилагане на модерни, алтернативни подходи за прием на студенти, 
включително: усъвършенстване на кандидатстудентските изпити, когато се налага 
подбор, отпадане на кандидатстудентски изпити, разширено платено обучение, 
намаляване на ограниченията при кандидатстване. В рамките на мандата ще бъде 
променена философията за прием на студенти и ще бъдат внедрени утвърдените 
европейски и североамерикански принципи, основани на приема на по-голям брой 
студенти, от които до дипломиране достигат само тези, които са добили истински 
професионални знания и умения, тоест тръгва се от по - широка база за избор на бъдещи 
специалисти, а крайният резултат зависи и от тяхната лична мотивация, амбиция и 
чувство за отговорност.

7. Въвеждане на съвременни форми на стимулиране на най-добрите студенти 
и докторанти, за които ще се прилагат и по-специални грижи от академичния състав. 
Това означава нивото да се съпоставя и равнява към най-силните студенти, а не към 
средно статистическото, тъй като второто не води към положителни тенденции. В този
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смисъл, в сътрудничество с МОН, ще се прокара друга линия, с цел постигане не само 
на качествено образование, а и по възможност и на върхови постижения. Тук е място 
да бъде споменато, че за ръководството на МОН, инженерното образование има 
изключително приоритетен характер и е налице пълно разбиране за значимостта му за 
страната сега и за в бъдеще.

• ПРИОРИТЕТ 3 - Грижа за студентите и кандидат-студентите, избрали 
професионалния път на инженери и архитекти.

1. Приемане на специална програма за преодоляване на недостатъците
от средното образование, липсата или недостиг на определени знания в основни за 
техническите специалности области. Публично известен факт е. че в резултат на 
реформи в учебното съдържание на средното образовани, даващи изключителен 
приоритет на хуманитарните дисциплини, голяма част от завършващите не 
математически "имназии ученици не притежава необходимите знания в областта на 
природно -  математическите науки и най-вече в областта на математиката, химията и 
физиката. Това дава и негативно отражение върху изграждането и развитието на 
логическо мислене. Този факт нямаше да е толкова съществен, ако точно тези знания 
не са фундамента на инженерно-техническите науки. Не демографският проблем и 
свободата на движение са решаващият фактор, определящ отлива от техническите 
специалности и в частност от УАСГ, а това, че на част от бъдещите студенти липсват 
системни знания и научен инструментариум, необходими, за да разберат и овладеят 
инженерната професия. Мисля, че това е една от най-съществените причини за 
намаляване на интереса общо към техническото образование. Ето защо, ако ми бъде 
поверен мандата за управление на Университета, ще бъде предложена програма за 
интензивно компенсиране на липсата на знания. Тя ще бъде осъществена от 
подбрани, водещи учители по математика и физика, под методическото ръководство 
на катедрите -  специалисти в тези науки. Програмата ще се осъществи в последната 
гимназиална година по места -  водещи гимназии в София и големите градове в 
страната и /или в летен или есенен подготвителен семестър в УАСГ. Преди това 
университетски екип ще проведе активна кампания по места, която да даде 
необходимата информация за перспективите на инженерните и технически професии и 
начина на подготовка на студентите. Не е логично критерий за прием в инженерна 
специалност да бъде оценка от матура по литература, без да се подценява нейният 
принос за общата култура на бъдещите студенти, която е съществен компонент за 
изграждането и възпитанието на интелигенцията в страната. Целта на гореспоменатото 
предложение е оптимално, бързо, ефективно и без излишен стрес адаптиране на 
студентите към процеса на обучение в УАСГ.

2. Ръководството на университета ще следи и анализира, използвайки методи 
и инструментариум от статистиката, за нивото на успеваемост на студентите, с цел да 
бъдат избягнати негативни ситуации и тенденции. Същевременно от катедрите ще 
изисква на базата на тяхната специфика и на съвременните доцимологични схващания, 
да подготвят и да представят система за оценка и контрол на знанията на студентите, 
адекватна към съответната дисциплина. По този начин ще има правила, ред, 
системност и предвидимост в учебния процес.

3. Осигуряване на съвременна и адекватна материална и 
информационна база за обучение, отдих и съответни битови условия и лична 
сигурност.
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В интерес на обективността трябва да бъде подчертано, че всички досегашни 
ръководства на УАСГ са обръщали, според моментните възможности, много сериозно 
внимание на опззването на материалната база на УАСГ, за което трябва да им бъде 
изказана публична благодарност. Естествено има какво още да се направи.

- Учебни зали и кабинети -  макар и в по-голямата си част да са в приемливо 
състояние, има зее още зали, нуждаещи се от текущ ремонт и обновяване. Това, което 
е крайно належащо, е осигуряване на повече на брой електрически контакти за 
захранване на преносимите компютри и работещ интернет във всички зали и кабинети. 
Ще бъде подложена на обсъждане идеята на всяка студентска група, най-вероятно след 
втори курс, да бъде предоставена зала за постоянно ползване и стопанисване, в която 
всеки да има индивидуално работно място с маса и стол.

- Оборудване на лекционните зали -  състоянието им в момента е добро. 
Трябва да се помисли за постепенна подмяна на проекторите с широкоформатни LCD 
телевизионни екрани, които имат по-съвременни технически характеристики и ценово не 
са по-скъпи от сегашната техника. Това ще даде възможност не само за видео, но и за 
аудио -  видео презентации.

- Как~о стана дума по-рано. проучване на закупуване и оборудване на зали с 
маси-таблети, на които да се провеждат корекции на проекти и чертежи, основани на 
PDF формати и преносима памет на студентите. Резултатът ще бъде в качеството на 
учебния процес и сериозно спестяване на финансови средства на студентите, които сега 
разпечатват проектите или част от тях си за всяко упражнение (или се опитват вербално 
да изяснят идеи и концепции, ако преподавателя притежава достатъчно фантазия за да 
ги разбере). По този начин студентът ще запазва дигитално целия процес на развитие 
на всяка курсоЕа работа, ще пести пари и хартия (второто е принос към общия 
екологически проблем на планетата) и вероятно само на края на семестъра ще предава 
проекта си на хартиен носител, ако до тогава не се появи адекватна техническа новост.

- Предлага се да бъде въведено дигитално административно обслужване 
на студентите, чрез подаване по електронен път на запитвания, заявления, искания, 
справки, уверения и др. и получаване само на оригинални документи от гишетата на 
факултетните канцеларии.

- Студентски общежития -  Студентите по архитектура са чували от 
лекциите, които представям във втори курс на АФ. че съвременната концепция за 
студентски общежития, която изцяло поддържам, почива на изискването всеки студент 
да има самостоятелна стая. Тя може да бъде от хотелски тип или в група от други 
студентски стаи, които споделят общи домакински и санитарни помещения. 
Досегашните ръководства на УАСГ са успели да съхранят т.нар. блокове на ВИАС, което 
изключително богатство за университета. Те са строени през 70-80 те години на 
миналия век и вече не отговарят на съвременните представи, но обективно погледнато 
вършат работа. Мероприятията, необходими, за да бъдат приведени във вид. 
адекватен на съвременните очаквания ще бъдат разгледани в ПРИОРИТЕТ 9 -  
„материална база. В допълнение към темата „материална база на студентските 
общежития“ ще бъде добавено, че предвид желанието да бъде увеличен броят на 
студентите в университета, включително и на младежи от ЕС, ще бъдат направени 
стъпки за получаване на допълнителен терен за бързо изграждане на нови,
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икономически ефективни общежития. Огромно предимство за всеки университет е 
възможността да предложи на студентите си стая в общежитие, особено за студенти 
първа година и за чужденци. Заедно с тези постъпки в община „Студентска“ ще бъде 
направено искане за отдаване за ползване на паркингите в площите около общежитията, 
които да бъдат защитени с ограда и се въведе ред на ползване и охрана на 
автомобилите на нашите студенти.

- Личната сигурност в студентските общежития е била и ще остане 
приоритет за университетското ръководство. Тя ще продължи да се изразява в 
контрол на достъпа, алармена система, пожароизвестяване и система за евакуация, 
постоянна информация на обитателите на общежитията за „нежелателни места за 
посещение“ в студентски град, получавана от РУ на МВР, Студентите и техните 
организации също трябва да имат и ще имат участие в осигуряването на личната и 
колективна безопасност.

• ПРИОРИТЕТ 4 -  НАУЧНА И НУЧНО-ПРИЛОЖНА РАБОТА

1. Развитие на потенциала за научни изследвания и иновационни 
разработки, включително на базата на интеграция и съвместни изследователски 
проекти с други висши училища, с водещи чуждестранни научни организации и 
университети, с водещи учени от страната и чужбина, със заинтересовани фирми от 
проектантския и строителен бранш и с фирми -  производители на строителни материали 
и продукти, със софтуерни фирми. Широко прилагане на инструментите на единното 
Европейско изследователско пространство. Утвърждаване на университета, като 
национален и международен изследователски и научен център.

2. Участие на преподавателски екипи съвместно с докторанти и студенти в 
национални и международни научноизследователски проекти и програми.
структурни фондове и оперативни програми по предварително приет план.

3. Усъвършенстване на системата за научни изследвания по научния план
на УАСГ чрез:

- непрекъснато осъвременяване на документите за участие в конкурса за 
научни проекти и навременно разпространение на съответната информация:

- регулярно адаптиране на приоритетните за УАСГ професионални области 
към динамиката на обществените потребности;

- активизиране на дейността и популяризиране на резултатите от нея на 
НЦСИ (Национален център по сеизмично инженерство), който е уникален по отношение 
на сигурността на сгради и съоръжения;

-финансово обезпечаване и структуриране на качествени научни 
изследвания, интердисциплинарни екипи и постигане на международно признати 
резултати;

-усъвършенстване на механизмите за привличане в научните изследвания 
на докторанти, пост докторанти и млади преподаватели.

16/25



4. УАСГ ще се ангажира да защитава и опазва авторските права и да оказва 
помощ при патентоване на изобретения и новости, поучени и реализирани с 
участието на Университета, било то по негов план или като индивидуално постижение 
на член на академичната общност включително и студент.

5. Развитие, разширяване и популяризиране на дейността на Центъра за 
научни изследвания и проектиране (ЦНИП) на национално и международно ниво в 
съответствие с потребностите на строителната наука и практика. За целта е необходимо 
агресивно маркетингово поведение, предвид реалностите на пазарната икономика и 
мощна рекламна дейност.

6. Формиране на университетски лабораторен комплекс от лицензирани 
научноизследователски лаборатории със широк спектър образователни, експертни, 
изследователски, проектни, сертификационни и др. права и възможности. 
Възстановяване и опазване на уникалните в миналото лаборатории на Университета. Те 
не могат и не трябва да бъдат разглеждани като резервна площ или излишни разходи. 
Понякога науката има нужда дори и от музейни експонати, а мое убеждение е, че тези 
лаборатории много скоро ще бъдат активизирани и модернизирани, следствие на 
икономическите процеси в страната и ЕС. Отново за целта е необходимо агресивно 
маркетингово поведение, предвид реалностите на пазарната икономика и мощна 
рекламна дейност. Авторитетът на лабораторния комплекс зависи изцяло от 
стриктното спазване на научната обективност и на максимално прецизните 
резултати и изводите от тях.

7. Създаване и развитие на иновативни, мобилни, експериментални звена
от преподаватели, студенти и експерти от практиката за интердисциплинарна работа в 
областта на научните и приложни изследвания, творческо-проектантската практика, 
експертна дейност и практическото обучение. Тук трябва да се приложи работеща 
формула за ефективен ангажимент на екипа към УАСГ и за логистична, юридическа и 
друга помощ, съответстваща на всеки конкретен случай от страна на Университета. 
Отново за целта е необходимо агресивно маркетингово поведение, предвид 
реалностите на пазарната икономика и мощна рекламна дейност.

8. Ще продължи и ще бъде интензифицирано организирането и провеждането 
на професионални научно приложни конференции, симпозиуми и семинари с 
международно участие в областта на архитектурата, строителството и геодезията.

9. Разширяване на кадровия обхват на участниците в научните 
изследвания:

- стимулиране на участието на студенти в научноизследователски, проектни 
и консултантски екипи;

- нормативно регламентиране на статута на пост докторантите:

- привличане и включване на докторанти, пост докторанти и специализанти в 
научните изследвания;

- привличане и участие на изявени специалисти от водещи проектантски и 
строителни фирми особено в практико-приложните научни изследвания.
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10. Диференциране на субсидията за научна дейност въз основа на
обективни показатели за научните резултати, каквито са задоволяване на реални 
потребности на практиката, брой публикувани и реферирани научни статии в 
международните бази данни, брой цитати според тези бази и пр. Ще бъде въведена 
зависимост на финансирането от реалните научни и научно-приложни постижения.

11. Опазване и модернизиране на съществуващата научна 
инфраструктура -  лабораторна база, апаратура, компютърна техника и мрежа, 
програмни продукти и пр., които трябва да бъдат и да са в употреба.

12. Формиране на центрове за върхови постижения, особено в областта на 
изследванията на строителните конструкции, включително на уникални такива, на 
хидротехническите съоръжения, прилагането на иновативни строителни материали, 
изследвания в областта на строителната физика, икономика, организация и възлагане 
на строителството, технологии за документиране и опазване на архитектурното и 
строително наследство и пр.

13. Едновременно към ПРИОРИТЕТИ 2, 3, 4 и 6 спада и създаване на нова 
печатна база на УАСГ, включително и издателско звено. Думата „нова“ е в смисъл на 
закупуване и внедряване на най-съвременна печатна техника, която се обслужва от един 
до двама души и произвежда книги и учебници като завършен продукт, нещо което 
съществува в други български университети.

• ПРИОРИТЕТ 5 -  КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

1. Усъвършенстване на механизмите за академично израстване и 
развитие на преподавателския състав чрез:

- прилагане на единни високи критерии и изисквания към
кандидатите за заемане на академични длъжности, образователно-научни и научни 
степени;

- формулиране и отстояване на аргументирани предложения за 
усъвършенстване на националните нормативни документи с оглед максимално 
отчитане на спецификата на изучаваните в УАСГ професии;

- стимулиране на публикационната дейност, която е резултат на 
научно изследователска и учебно педагогическа работа. Ще бъде оказвана логистична 
подкрепа, особено когато става дума за популяризиране в реномирани европейски и 
световни издания;

- развитие на Годишника на УАСГ, като значимо и авторитетно 
реферирано научно издание, в което преподавателите, докторантите и пост 
докторантите да публикуват резултатите от своите изследвания или анализи и отзиви за 
успешна проектантска дейност.

- Подкрепа при издаване и разпространение на територията на УАСГ 
на учебници и учебни помагала, (в съответствие с ПРИОРИТЕТ 4, точка 13)
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2. Повишаване на качеството на педагогическата дейност чрез:

- тясно свързване на преподаването с модерните научни тенденции 
и с реалните потребности на строителния пазар;

- прилагане на модел за определяне на възнагражденията на
преподаватели_е в зависимост от резултатите от тяхната педагогическа дейност, който 
да има стимулиращ ефект;

- прилагане на контролни механизми за качеството на работата на 
преподавателите и спазването на трудовата дисциплина, обективност в процеса на 
оценяване, спазване на учебните планове и разчети, отношение и грижи към 
образователното развитие на студентите;

- провеждане на регулярни проучвания сред студентите относно тяхното 
мнение и препоръки за качеството на обучение. Анализ на резултатите от проучванията 
и съответна реакция, съобразно получената информация.

3. Разработване на система за привличане на качествени специалисти
като преподаватели чрез:

- осъществяване на обратна информационна връзка по отношение на 
кариерното развитие на завършили УАСГ или сходни университети професионалисти;

- привличане на изявени млади специалисти като докторанти и асистенти;

-усъвършенстване на възможностите за финансово стимулиране и 
увеличаване на трудовите им възнаграждения.

-увеличазане на заплащането на хоноруваните преподаватели, което в 
момента е символично.

- по инициатива на УАСГ ще бъдат направени стъпки за промяна на законовия 
срок за назначаване на асистенти с временни трудови договори с изискване срокът 
на такъв трудов договор да бъде увеличен на 6 години, а не както е сега - 4 години. 
Времето от четири години се оказва недостатъчно за пълно адаптиране и изява на 
младите асистенти, тъй като те са ангажирани с усвояване на педагогически умения при 
пълно учебно натоварване и същевременно трябва да се занимават с научна и 
проучвателна дейност, да поддържат и разширяват езиковата и професионалната си 
подготовка. Не бива да се забравя, че това са млади хора. които имат нужда и от активен 
културен, личен и социален живот.

4. Усъвършенстване на условията за професионално израстване на 
академичния състав чрез:

- разширяване на възможностите за квалификация на преподавателите 
особено по чуждоезиково обучение и нови методи на преподаване;
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- насърчаване на преподаватели, които имат активна проектантска и 
творческа дейност и по този начин градят собствен, респективно и на УАСГ, 
професионален авторитет.

- стимулиране на участието в различни научни и образователни национални 
и международни проекти и програми;

5. Развитие на традициите за приемственост и предаване на опита на 
поколенията сред академичния състав чрез:

- създаване на оптимални условия за участие на пенсионирани 
преподаватели в педагогическата и научноизследователската дейност на 
Университета;

- забавяне на процеса на пенсиониране на дългогодишни и опитни 
преподаватели, съобразно законовите разпоредби и предприемане на стъпки за 
изменението им в съответствие с практиката на ЕС, която е максимално дълго, в 
съответствие на обективните условия, запазване и ползване на опита и интелектуалния 
капацитет на всеки един. Не бива да се забравя, че поколенията се сменят по естествен 
път, а опитът и знанието живеят чрез всяка следваща генерация;

- удостояване с подходящи отличия на изявени преподаватели за приноса 
им в работата на висшето училище;

- при откриване на учебната година и при университетски тържества и в 
съзвучие с „Етичния кодекс на У А С Г да се канят всички пенсионирани преподаватели, 
като им се оказва уважение и внимание за времето и усилията, посветени на 
университета;

ПРИОРИТЕТ 6 -  АДМИНИСТРАТИВНА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Управлението на Университета ще остане структурирано, както до сега в две 
основни направления:

- академична дейност, ангажирана със стратегическите приоритети -  
образование, студенти, докторанти, учебна документация, научна и научно-приложна 
дейност, академично развитие на кадрите, система за качеството и негов контрол, 
акредитации, международна дейност, маркетинг на образователния пазар, контакти с 
обществеността и пр.;

- икономическа и стопанско дейност, включваща финансово обезпечаване 
на дейностите, планиране и контрол на изпълнение на бюджета и на разходите, 
финансово обслужване на университета, административно управление на структурите, 
управление и поддържане на сградния фонд и недвижимата собственост, включително 
на техническата инфраструктура, обезпечаване и поддържане на подвижната и 
преместваема техника, човешки ресурси, търговски сектор, правни консултации и 
обслужване и др. Управлението ще се характеризира с въвеждане на модерни бизнес 
модели и инструменти за управление и контрол.

Ще бъдат предприети следните стъпки:
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1. С цел усъвършенстване на документите, ще бъдат внесени допълнения 
и изменения в правилниците за различните дейности в УАСГ в съответствие с 
натрупания опит и констатирани логически противоречия.

2. Усъвършенстване и развитие на финансовата и управленската 
структура чрез оптимизация на управлението на университета, която обхваща:

- прецизиране на модела за финансово управление, стимулиращо 
качеството на образованието;

- прецизиране на функциите на управленските структури и повишаване на 
ефективността от дейността им;

- създаване на система за ефективен и „прозрачен“ контрол върху работата 
на управленските структури на всички нива.

- оптимизиране и улесняване на обмена на информация, чрез съвременни 
технологии и комуникационни средства.

- Усъвършенстване на системата на справедливо разпределение на
печалбата, получена в резултат на постигнат търговски успех при участие на структурите 
на УАСГ, следстзие от научна, експертна, проектантска, консултантска, педагогическа и 
друга подобна дейност, неречна условно „проект“ , между реалните физически 
изпълнители на конкретния проект и Университета.

3. Усъвършенстване на административното обслужване в Университета
чрез:

- дигитализация на учебната документация:

- осигуряване на перманентен електронен достъп на студентите до 
информация за учебния им статус;

- въвеждане на електронна система за пълно управление на документо 
оборота в УАСГ;

- защита на документацията от кибер атаки и злонамерена намеса в 
системата;

4. Преструктуриране на обслужващи звена на Университета с цел 
оптимизиране на дейността им и повишаване на ефективността на тяхната работа. Тук 
е мястото да бъде декларирано, че преструктурирането няма да засегне работни места 
и да води до съкращения, предвид перспективата за увеличаване на броя на студентите 
и разширяване на областите на академична активност.

5. От изключителна важност за предлагания управленски модел е 
съвместната работата със студентските управленски структури, която ще се 
осъществява чрез:
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- партньорски диалог със Студентския съвет и привличането му като 
активен участник в дейностите по управление на Университета и изпълнение на 
приемливи от студентите задачи;

- осигуряване на икономически възможности за стимулиране на
студентите с отлични учебни резултати, включване на отлични студенти в изпълнение 
на учебни задачи със студенти от по-долните курсове срещу хонорар за вложения труд, 
както и подпомагане на студенти със затруднено финансово състояние, студенти без 
родители, самотни майки и пр., следвайки желанието да се осигурят поне приблизително 
равни стартови възможности в професионалния живот. В този смисъл меритокрацията 
като социална философия и публично поведение е доказала своята социална значимост 
и има място в политиката на Университета.

6. Ще продължи развитието и опазването на материалната база (учебни и 
административни помещения, кабинети и др.) на УАСГ и привеждането на частите, които 
не са в добро състояние в пълно съответствие със съвременните изисквания за 
университетски сгради и студентски общежития, Ще бъде въведена съвременна система 
за управление, поддръжка и контрол на недвижимата собственост на университета -  
фасилити мениджмънт, чрез която ще бъдат оптимизирани разходите по поддръжка на 
сградите, експлоатационните разходи и ще се внесе документална и експлоатационна 
яснота и отчетност за сградните инсталации, мебели, техника и др. включително ще се 
достигне до детайли като водни кранове и осветление. Поетапно сградните инсталации 
ще бъдат подменени с т.нар. „умни системи“ (отопление, осветление, асансьори и др.). 
които водят до сериозна и разумна икономия на енергия и по този начин опазват и 
околната среда.

7. Ще бъде подменена носещата конструкция на каменната фасадна 
облицовка на новите тела на университета, успоредно, с което ще бъдат премахнати 
топлинните мостове по фасадите и подобрена енергийната ефективност на сградите. Не 
е добре по фасадата на строителния университет да има надписи „Пази се от падащи 
плочи". Този факт е заплаха за живота и здравето на преминаващите в близост до 
фасадите, както и за паркираните там автомобили.

8. Ще бъде намерен резерв за осигуряване на места за паркиране на 
преподавателите и служителите на УАСГ и ще бъде потърсена възможност студентите 
също да ползват такива места, предвид „зелената зона“, в която попадна сградата на 
университета. Ще бъде въведена безпристрастна система за контрол на достъпа към 
местата за паркиране.

9. В съответствие с реалните опасности към момента, ще бъде въведен 
контрол на достъпа в сградите на университета и на студентските общежития,
адекватен на информациите за потенциални злонамерени действия и отговарящ на 
нормативните и законови изисквания в една демократична държава. Целта е да бъде 
постигнато максимално ниво на лична безопасност на студентите, преподавателите, 
служителите и пссетителите на университета.

10. Ще бъде усъвършенстван кадровия, материалния и програмния ресурс на 
УЦИТ, който ще бъде натоварен със:
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- създаване и развитие на нов модерен, атрактивен и най-вече ефективен 
сайт на УАСГ;

- въвеждане на интегрирана електронна система за обучение и свързване на 
УАСГ със светозния научен и информационен масив;

- разработване на университетска електронна администрация;
- поддръжка на университетската електронна техника и мрежа;
- кибер защита на университетската система;

11. Ще бъде разработена и внедрена на модерна рекламна и PR -  стратегия, 
която да популяризира дейността на университета и да реализира маркетинговата 
задача за привличане на студенти, партньори и други заинтересовани страни.

- ще бъде реализирана една стара идея. свързана със създаване на Музей 
на УАСГ. Като потвърждение на написаното в точка 4, се предлага като музеен експонат 
да бъде добавена и запазена в автентичен вид и все още функциониращата телефонна 
централа на ВИАС (УАСГ);

- ще бъдат организирани регулярно дни на професията, дни на отворените 
врати, дни на кариерата и др.;

- ще бъдат затвърдени контактите със средните училища в страната и 
особено тези, обучаващи в областта на архитектурата, строителството и геодезията;

12. Ще бъде въведена система за регулярни електронни допитвания до 
академичния, студентския и административния състав по значими проблеми на 
образованието, управлението, обслужването и прочее в Университета. Резултатите от 
тези допитвания ще бъдат публично достъпни за академичната общност на УАСГ. Ще 
бъде въведена електронна система чрез смартфоните на всички, които желаят, която 
ще информира службата за техническа поддръжка на сградите за повреди, аварии и 
други нередности.

13. Ще продължи развитието на контактите и взаимодействието с 
професионалните организации и административните структури с отношение към 
научния, педагогическия, творческия и експертния ресурс на УАСГ, каквито са КАБ. 
КИИП, КСБ. Столична община, Район Лозенец, НСОРБ и др. Ще бъде воден 
конструктивен и в интерес на всички работещи в Университета диалог с профсъюзите.

14. Ръководството на университета ще прояви постоянство и настойчивост при 
представяне и защита на интересите на Университета пред всички външни фактори, 
партньори и структури. То ще бъде отворено да дебатира инициативи и идеи и когато 
те са от значение за благото на Университета и на академичния състав и да ги 
приеме, подкрепи и отстоява. Ангажирането и обединяването на целия интелектуален 
потенциал, на мозъчния тръст, на колективния разум, на гражданската съвест е най- 
голямата гаранция за реализирането и успеха на гореспоменатите идеи. Ректорът, ако 
това бъде моя милост, обаче носи цялата отговорност и това е бремето на капитане 
на кораба, който трябва да достигне до заветния бряг.
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ПРИОРИТЕТ 7

Външните контакти и външната политика на УАСГ ще бъдат 
интензифицирани и активизирани, предвид изпълнението на целите, поставени в 
изброените по-горе приоритети. Това означава задълбочаване на партньорските 
контакти с Камарите на инженерите в инвестиционното проектиране, на архитектите, на 
строителите, със Софийска община, НАГ, общини „Лозенец“, „Младост“, „Люлин“, 
с различни обединения на бизнеса в страната.

Ще бъде засилено участието и инициативността на УАСГ в изготвянето, 
актуализирането и усъвършенстването на нормативната база на висшето образование 
чрез активизиране на работата със структурите на МОН и факторите в тях, както и на 
парламентарно ниво. В същото направление ще се работи със Съвета на ректорите, 
където ще бъда-  обсъждани тези инициативи и ще се търси обща подкрепа и становище 
по тях.

УАСГ ще предложи на Министерския съвет и неговите структурни звена 
(министерства, агенции и дирекции) експертна помощ, която отговаря на 
компетенциите на академичния състав на УАСГ и ще изисква подкрепа и помощ за 
решаване на образователни и материални проблеми на Университета, както и подкрепа 
при законодателна инициатива от наша страна.

УАСГ ще продължи контактите и ще влезе в нови с партньори на първо място 
от страните на Европейския съюз -  университети и политехники, RIBA. Камара на 
Германските архитекти (BDA) и на регионални такива в Берлин, Бавария и др., с 
международния съюз на архитектите (UIA), Германската камара на инженерите и др., с 
които трябва да бъдат установени партньорски и работни отношения и от които има 
какво да се научи. Ще бъдат възстановени традиционни за нашия университет контакти 
със стари партньори, с които можем да имаме общи задачи и от чиито страни можем да 
набираме студенти. Такива например са Турция, страните на бившия съветски съюз. 
някои арабски, латиноамерикански и африкански страни, най-вече на основание, че 
УАСГ дава европейско образование и издава европейски дипломи.

Ще бъдат направени стъпки за установяване на работни контакти със 
структурите на Американските инженерни войски в Европа чрез посолството на САЩ 
в София. Със същото посолство ще се търсят пътища за установяване на работни 
контакти и обмен с водещи научни и образователни звена от САЩ.

За осъществяване на тези задачи ще се търси съдействие на Министерството 
на външните работи на Р България и на неговите представителства в чужбина, на 
отдела за международни връзки на МОН, както и преки контакти с посланици и 
ръководителите на търговските сектори на посолствата в страната, които имат 
интерес от научния, експертния и образователен продукт на УАСГ.
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

„Ако е за Българско, то времето е в 
нас а ние сме във времето; то нас обръща и 
ние него обръщаме....

Васил Левски

В заключение искам да обърна много сериозно внимание на фактора „време“ от 
човешка, национална, философска и управленска гледна точка. Съзнателно или не, ние 
сме в непрекъсната надпревара с времето. Ако не се съобразим с неговото темпо, ако 
изпуснем момента, изоставаме и после, за да го настигнем се изискват много повече 
усилия и жертви, а понякога загубеното не може да бъде възстановено. Нека се знае, че 
ако академичната общност приеме моята кандидатура за ректор, ще трябва заедно да 
прелетим през следващия мандат като през цялото време ще бъдем в надпревара с 
времето, стремейки се да го изпреварим. Вярвам че ще имаме силата и колективната 
мъдрост за това.

Съвсем накрая искам да добавя нещо лично. Във ВИАС започнах да следвам 
през 1978 година, а от 1984 съм преподавател в този тогава още институт. Всичко, което 
професионално съм постигнал тук и извън страната, е било основано на знанието, което 
получих във ВИАС и на възможностите за развитие след това. Натрупал съм опит в 
нашата страна и в няколко държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания. 
Франция, Австрия) като проектант, строител, управител на бизнес, административен и 
държавен ръководител. Лоялността към нашия Университет ме кара да изпитвам 
морално задължение да приложа този опит за общия интерес на целия академичен 
състав в името на не лекото настояще и надявам се на успеха, престижа и доброто 
бъдеще на нашия Университет.

Декларирам, че няма да вляза в никакви задкулисни комбинации, нечестни 
сдружения и обещания към едни за сметка на други или да компрометирам по какъвто и 
да е начин останалите кандидати в този избор, повечето от които смятам за мои лични 
и многогодишни приятели и се надявам да останем такива, независимо от изхода от това 
състезание.

Всеки един от тях може да разчита на моята лоялност и морална подкрепа.

Тук става дума за бъдещето на нашия Университет по архитектура, 
строителство и геодезия.

София, 24.11.2019 год.

Иван Данов
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ТВОРЧЕСКА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ

име, фамилия: Иван Данов

служебен адрес: Р България, София 1000. 
бул. Хр. Смирненски 1.
УАСГ, Архитектурен факултет, кат. "Жилищни сгради"

националност: Българин

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ

Дати - .......

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образователната 
организация

ПРОФЕСОР по професионално направление 5.7 
"Архитектура, строителство и геодезия", по специалност 
02.17.05 "Архитектура на сградите, конструкции, 
съоръжения и детайли (Жилищни сгради)", заповед №
: /29.03 г.

Университет по архитектура, строителство и геодезия. 
София,
Р. България

Дати

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образователната 
организация

ДОЦЕНТ по специалност 02.17.05 "Архитектура на 
сградите, конструкции, съоръжения и детайли (Жилищни 
сгради)",
диплома Ж  !/..........г.

Висша Атестационна комисия към Министерски съвет на Р. 
България

1



Дати .... - .... год.

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образователната 
организация

ДОКТОР на архитектурните науки . по специалност 
02.17.05 "Архитектура на сградите, конструкции, 
съоръжения и детайли (Жилищни сгради)", диплома 
№ ---------‘ 5.01 г.
Тема:" "Архитектурни проблеми при конверсия на 
сгради в малките селища за нуждите на туризма и 
отдиха"
Университет по архитектура, строителство и геодезия. 
София, и Висша Атестационна комисия към Министерски 
съвет на Р. България.
Дипломата е приравнена и призната от сенатската комисия 
за наука и изследвания на Берлин. Германия -  научна степен 
„Доктор -  инженер".

Дати ......- .......ГОД.

наименование на 
придобитата 

кзалификация 
име и вид на обучаващата 

или образователната 
организация

МАГИСТЪР по Архитектура, диплома В81 
N«0 13.06....... год.

Висш институт по архитектура и строителство. София, HP 
България.
Дипломата е приравнена и призната от сенатската комисия 
за наука и изследвания на Берлин. Германия научна степен 
"Дипломиран инженер".

Дати ......- ......год.

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образователната 
организация

ДИПЛОМА за завършено средно образование.

9-та Френска езикова гимназия "Алфонс Дьо Л амартии", 
София.

ДОПЪЛНИТЕЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

дати

наименование на 
придобитата 

квалификация

Курс по опазване на паметници на архитектурата

Камара на архитектите - Берлин
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име и вид на обучаващата 
или образ, организации

Годишно обучение -  сертификат

дати

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образ. Организации

Курс -  „Промени във федералния граждански закон, 
относно договорите за възлагане и изпълнение на 
строителство“

Камара на архитектите - Берлин 
Годишно обучение -  сертификат

дати А

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид нг обучаващата 

или образ. Организации

Сертификат за правоспособност са проектиране на 
паметници на недвижимото културно наследство в Р 
България

Министерство на културата на Р България

дати

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образ. Организации

Изпит по немски език - степен С1. Сертификат за покриване 
на изискванията - 100 % (оценка 1). Бернау - Берлин.

дати

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образ, организации

Курс за програма 3D-Studio MAX, Mental Ray и V-Ray. 
Удостоверение №14712 от 20.04.2010 г.

Учебен център "СЛАВКОВА", София, Р. България.

дати

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образ, организации

Обучение по проблемите на офсетните сделки - придобит 
сертификат за консултант.

Министерството на икономиката, София, Р. България
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дати

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образ, организации

Курс по въвеждане на наредбата за икономия на енергия 
(EnEV2002) в страните на ЕС.

Камарата на Архитектите. Берлин (АКВ)

дати

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образ, организации

Компютърен курс по програма ArchiCAD 4.5

Graphisoft GmbH - Deutschland ,
Щандсдорф. Берлин, Германия

дати

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образ, организации

Компютърен курс по програма САТ1А и A IX

IBM - Deutschland ,
Берлин, Германия

дати

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образ, организации

Курс по немски език.
Удостоверение от Фолксхохшуле, Лихтенберг, Берлин.

Фолксхохшуле, Лихтенберг, Берлин (Volkshochschule, 
Lichtenberg. Berlin)

дати 1

наименование на 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образ, организации

Курс по английски език, Придобит сертификат

Бедфорд стъди сентер, Бедфорд. Великобритания (BeSC - 
Bedford Study Centre - Bedford, England

даги

Специализация за опресняване и обогатяване на знанията по 
педагогическа, психологическа и методическа подготовка на
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наименование иа 
придобитата 

квалификация 
име и вид на обучаващата 

или образ, организации

ТРУДОВ СТАЖ

ПРОФЕСИОНАЛЕН  
АКАДЕМИЧЕН ОПИТ

дати

заемана длъжност

име и адрес на 
работодателя

дати

заемана длъжност

име и адрес на 
работодателя

дати

заемана длъжност

име и адрес на 
работодателя

млади научно-преподавателски кадри от ВУЗ в страната. 
Придобито удостоверение №133/08.06.1986 гол.
МНП- СУ "Климент Охридски", София. България

Ръководител на катедра "Жилищни сгради". Архитектурен 
факултет на УАСГ
Университет по архитектура, строителство и геодезия, бул. 
..Христо Смирненски” 1 София. Република България

ПРОФЕСОР по специалност 02.17.05 "Архитектура на 
сградите, конструкции, съоръжения и детайли (Жилищни 
сгради)", катедра "Жилищни сгради". УАСГ

A) Лекции:
1. Жилищни сгради за постоянно и временно обитаване - 
първа и втора част за втори курс - 60 часа
2. Условия за практикуване на архитектурната професия в 
старите страни - членки на ЕС (Англия. Германия, 
Франция)-2 часа в спец. Курс към кат. „Градоустройство".

Б) Водене на курсови, преддипломни и дипломни 
проекти на студенти от трети и пети курсове и на 
дипломанти към катедрата

B) Докторанти -  трима успешно защитили и шест души към 
нас гоящия момент.

ДОЦЕНТ по специалност 02.17.05 "Архитектура на 
сградите, конструкции, съоръжения и детайли (Жилищни 
сгради)", катедра "Жилищни сгради"
УАСГ
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дати

заемана длъжност

име и адрес на 
работодателя

дати

заемана длъжност

име и адрес на 
работодателя

дати

заемана длъжност

име и адрес на 
работодателя

дати

заемана длъжност

име и адрес на 
работодателя

дати

заемана длъжност

име и адрес на 
работодателя

Заместник декан на Архитектурния факултет
- Координатор към програма "ЕРАЗЪМ" за студентска 
мобилност

Университет по архитектура, строителство и геодезия. 
София.

асистент, старши асистент и главен асистент в катедра 
"Жилищни сгради",
Университет по архитектура, строителство и геодезия, 

София, Република България 
Ръководство на упражнения към кат. "Жилищни сгради" на 

студенти от втори до пети курс и на дипломанти.

]

Лекция на тема «Управление и финансиране на процеса на 
архитектурно проектиране в архитектурните бюра» 
Архитектурен факултет, гр. Ерфурт. Германия.

Гост - изследовател и преподавател
Училище по проектантски технологии към Университета в 
Хъдрсфийлд, Англия.
(School o f design technologies. University of Huddersfield, 
England).

Дейности:
- EC «ТЕМПУС» стипендия за научноизследователска 
работа от европейския съюз.
- водене на упражнения на студенти от третата година на 
обучение
- изследване в областта на преустройство на сгради 

1

Гост - изследовател Стипендия от Британския Съвет. 
Специализация в областта иа реконструкцията на сгради и 
CAD технологиите.
Политехниката на Лестър, училище по архитектура - 
Лестър. Англия.
Leicester Polytechnic, School of Architecture, Leicester. England
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УЧАСТИЕ В НАУЧНИ  
ФОРУМИ И ИЗСЛЕ

ДОВАТЕЛСКИ  
ПРОЕКТИ:

дата:

тема. организатор, място Конференция по проблемите на GIS -  системи -  “The 
National Spatial Data Infrastructure of Korea“ 
Министерство на земята, инфраструкту рата и 
транспорта на Р Корея,
Сеул, Корея

дата: .4

тема, организатор, място Международна конференция "Building SMART" -  по 
проблемите на BIM технологиите
RIBA и IAI, Лондон. Великобритания и представители на 
инж енерите войскови части на американската армия.

дата:

тема, организатор, място Участие в международна среща в Монпелие. Франция, 
посветена на проблемите на архитектурното образовани в 
Европа
Ecole d'architecture - Montpelier и EC

дата:

тема. организатор, място Участие в научен симпозиум посветен на проблемите на 
района на Странджа-Сакар 
САБ и БАН

ПРОЕКТАНТСКИ , 
АДМИНИСТРАТИВЕН  

И УПРАВЛЕНСКИ  
ОПИТ

дати: (

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Управител
фирма SGP GmbH -  Мюнхен, ул.“Едуард Ш мид“ №2, 
главен проектант и изпълнител на строителни обекти

дати:

заемана длъжност
. .

Управител
Фирма RG StabiBAU GmbH -  Берлин
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име и адрес на 
работодателя

дати:

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Министър па инвестиционното проектиране - М ИЛ  
Министерски съвег на Р България
София. Бул. ..Дондуков“ №1, избран от 42-ро Народно 
събрание на Р България

дати:

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Член на борда на директорите на холдинг "Тера Груп" 
Холдинг Тера Груп. София 1784. "Младост 1" Бул. "Андрей 
Сахаров" 56

дати:

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Управител и съдружник 
Ф-ма "АСА Проджект" ООД 
Ул. "Акад. М. Попов" бл.47, вх. .Б. София 1113

дати: <

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Управител
Ф-ма "Арх. Данов и партньори" ЕООД
Ул. "Акад. М. Попов" бл.47, вх. .Б. София 1113

дати: А

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Ръководител на проекти
Архитектурно бюро Жувенел, 
Троа. Франция

дати:

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Архитект, Ръководител на проекти
Архитектурно бюро Дьолингер - 
"Луи Брай Щрасе" 2, Бернау, Германия

дати:

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Архитект на свободна практика към
Stabi Wohnungsbausanierung GmbH, Шлеминерщрасе. 26
Крицо, Германия

дати: -

заемана длъжност Технически директор
DINISTO GMBH - Берлин, Германия
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име и адрес на 
работодателя

"Алт Каро" 53. Берлин
- отговорност за планиране, координация и строителство на 
сгради,
- управление на строителни работници на обекти в Берлин

дати: 1

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Управител и собственик на архитектурно бюро "Dr. Danov 
& Partner"
16321 Бсрнау / Берлин

дати:

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Главен архитект на концерна ДОЙБЕТ АГ 
PLANBAU GmbH към DEUBET 
Валдщеасе 1, Пренден

дати:

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Архитект и ръководител на проекти 
Архитектурно бюро Н. -G. Meyer - Берлин 
"Бриксенерщрасе"8, Берлин, Панко

дати:

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Архитект
«Туристпроект» - София, 
България

ДРУГИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ

КВАЛИФИКАЦИИ

дати:

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Член на жури на "Национален архитектурен конкурс за 
преустройство на зала "София" в пленарна зала в сградата на 
Народното събрание".
Народно събрание на Р. България. Пл. ..Княз Александър 1" 
№ 1

дати:

заемана длъжност 
име и адрес на 

работодателя

Член на жури за студентски проекти за наградата на 
Graphisoft - Bulgaria и HP -България
"АДД" ООД ул."Николай Гогол" №4. 1124 София. България.
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ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕСИОНАЛНИ  

ОРГАНИЗАЦИИ

дати:

име и адрес на 
организацията

Член на комисията по образование на UIA -  Международен 
съюз на архитектите.
Кула Монпарнас, Аженю дю Марин, Париж. Франция

дати:

име и адрес на 
организацията

Член на Камарата на строителите на Германия- 
(Handwerkskammer Berlin) - сертификат за правоспособност 
на технически директор на строителна фирма в Германия -  за 
зидарски, бетонни и армировъчни работи 
Handswerkkammer-Berlin.Blucherstr.68, 10961 Berlin 
От 2018 и в Мюнхен

дати: (

име и адрес на 
организацията

Член на Камарата на архитектите - Берлин (АКВ). Пълна 
проектантска правоспособност в Германия.
Per. № 07331

дати:

име и адрес на 
организацията

Съосновател и член на Камарата на българските Архитекти 
per.
№ 00431. от 2004 г. пълна проектантска правоспособност в 
България,

дати:

име и адрес на 
организацията

Член на САБ

КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ -Задълбочени познания в теорията, историята и практиката на 

архитектурата.
-Опит в управлението и създаването на държавни и 
административни структури вкл. министерство, 
проектантски и строителни фирми, образователни структури 
и организиране и управление на екипи.
- Политически и законодателен опит.
- Опит при боравене и ръководство на бюджетни средства. 
-Дългогодишен международен опит в различни страни на ЕС. 
Азия, Африка и Латинска Америка.
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ТЕХНИЧЕСКИ  
УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ

-Опит в ръководство на строителни фирми и работа като 
главен изпълнител на строителни обекти 
-Опит в разработване на концепции, визии и доктрини. 
-Планиране, анализ, концепции на архитектурни и 
градоустройствени решения .
- Умения за представяне на проекти - чертане на ръката, 
рисуване , цветни композиции и ръчни техники.
- Богат опит при реконструкции и обновяване на сгради и при 
анализ на дефекти по сгради и тяхното отстраняване вкл. 
паметници на архитектурата.
- Познаване на оригиналните технологии, ползвани при 
реставрация на сгради. Сертификат и право за изготвяне на 
проекти за паметници на архитектурата.
-Богат теоретически и практически опит в строителството, в 
областта на строителните материали и технологии, както и в 
планирането на технически детайли и тяхнага реализация. 
-Опит с процедурите по ISO 9001 за качествен мениджмънт 
на проектантските и строителни работи, работа по F1D1C. 
VOB, LEED, EnEV. Building SMART -  BIM, DGNB.
-Опит в управлението на цялостния инвестиционен процес и 
координация на елементите от него.
- Познание на процесите и документацията в съответствие с 
техническите и законодателните норми, финансирането и 
работа с банкови институции.
- Опит в изготвянето на тръжна документация и оферти за 
строителни обекти, анализ на офертите и възлагане на 
видовете строителни дейности .
-Управление на гьргове, водене на преговори и договориране 
на територията на шест държави.
- Педагогически опит
- Познаване на строителното законодателство на България. 
Германия, Австрия, Франция и Великобритания и опит в 
прилагането му.

Над двадесет и пет години опит (IT) с дигигална техника -  
работа със специализиран софтуер от типа на Buihling 
Information Models (BIM) и CAD/CAM  системи: ArchiC'AD 
от R4.0 до R23, Revit 2020,, CATIA в/у платформа AIX 
Чертожни програми: AUTOCAD. RIBCON R 15 
База данни и тръжни документи: AVA - SIRADOS, ASB 
Win 12; Building Manager ВМ12. MS-Project. ARRIBA 3d 
Визуализационни програми: 3DS MAX. Anlantis; Photoshop 
на Adobe; Lumion, Twin Motion и др.
Програми за проекти по строителна ф изика: Ziegel EnEV 
8 .1, KS-Schallschtzrechner и др.
О ф ис п рограми на Microsoft, Adobe и на Apple 
О п ер аци он н и  системи: Познание на WINDOW’S и MAC OS 
и системен мениджмънт на малки мрежи (офис).
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ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ

МАЙЧИН ЕЗИК БЪЛГАРСКИ

ДРУГИ ЕЗИЦИ АНГЛИЙСКИ
• четене Отлично
• писане Отличи0

• разговор Отлично

ДРУГИ ЕЗИЦИ НЕМСКИ
• четене Отлично
• писане Отлично

• разговор Отлично

.ДРУГИ ЕЗИЦИ ФРЕНСКИ
• четене Отлично
• писане Отлично

• разговор Отлично

ДРУГИ ЕЗИЦИ РУСКИ
• четене Отлично
• писане Мн. добро

• разговор Отлично

ПО-СЪЩЕСТВЕНИ  
ДЕЙНОСТИ И 

ПРОЕКТИ КАТО  
РЪКОВОДИТЕЛ ИЛИ  

УЧАСТНИК

дати:

дати:

дати:

Разработени, ръководени, координирани и реализирани на 
повече от 300 архитектурни проекти, градоустройствени 
решения, интериорни решения, график дизайн и 
архитектурни конкурси. Награди и откупки от архитектурни 
конкурси, включително първи награди, възлагане на проекти 
и реализации.

Изпитване е строителна технология, разработена в колектив 
на Тера Груп Холдинг.

Номинация за сграда на годината -  сграда на 
ук.“Опълченска“ -  София, в колектив
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ПУБЛИКАЦИИ брой публикации - повече от 20 бр.. между които:

Данов, Ив. „ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАД
СОФИЯ ПРЕЗ 21 BEKtk -
МОНОГРАФИЯ,
ISBN 978-619-91051-5-3. изд. 17,5-М. 89 стр.

Данов, Ив., УЧЕБНИК - ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - ЧЕТВЪРТА 
ЧАСТ - "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ",

ISBN .978-619-90015-1-6; изд."Ай Пи България",80 стр.

Данов, Ив.," ПРОСТРАНСТВЕНИ И ЕСТЕТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ 
ПРИ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ',

МОНОГРАФИЯ
ISBN 978-619-90015-2-3, изд. "Ай Пи България",2012, 136 стр.

D a n o v ,  Ivan  - JOURNAL OF URBAN REGENERATION AND  
RENEWAL, V olum e 8 No 2 - 2 0 1 5

"A vision for the future of Sofia: Fostering synergy between 
the present and the past", Henry Stewart Publications LLP, 
Grofcbritannien -  р еф ер и р ан о  и зд а н и е  c импакт фактор Q3.

Повече от 15 интервю та в р азл и ч ни  м едии.

София, 24.11.2019
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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИ ТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
А РХ И ТЕК Т У РЕН  Ф А К У Л ТЕ Т

ПРОТОКОЛ №2
на Факултетен съвет, състоял се на 15.10.2019 г. от 16:15 часа в зала 316

ПРИСЪСТВАТ:

Хабилитирани
1. проф. д-р арх. Асен Писарски -  Декан на АФ
2. доц. д-р арх. Орлин Давчев -  Зам. Декан на АФ
3. проф. д-р арх. Калин Тихолов
4. проф. д-р арх. Иван Данов
5. проф. д-р арх. Валери Иванов
6. проф. Христо Харалампиев
7. доц. Владимир Игнатов
8. доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
9. доц. д-р арх. Райна Кюприбашиева
10. доц. д-р арх. Милена Ташева
11. доц. д-р. арх, Виолета Комитова
12. доц. д-р арх. Боян Георгиев
13. доц.д-р арх. Георги Бояров
14. доц. д-р арх. Тодор Цигов
15. доц. д-р арх. Велина Панджарова
16. доц. д-р арх. Цветан Симеонов
17. доц. д-р арх. Панайот Савов
18. доц. Денко Колев
19. доц. Генчо Накев
20. доц. Яким Дейков
21. доц. Камен Цветков

Нехабилитирани
22. гл. ас. д-р арх. Данаил Недялков
23. гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов

Студенти
24. Габриела Иванова -  студент
25. Даниел Митев -  студент
26. Момчил Енев -  студент

ОТСЪСТВАТ:
1. проф. д-р арх. Пламен Нанов
2. доц. д-р арх. Гичка Кутова- Зам. Декан на АФ 5*
3. проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
4. проф. д-р аох. Минчо Ненчев
5. доц.д-р арх Екатерина Сентова
6. доц. д-р арх. Александър Цветков
7. доц. д-р арх. Ясен Кьосев
8. доц. д-р арх. Александрина Ненкова
9. доц. д-р арх. Мариана Цветкова
10. доц. д-р арх Милена Нанова
11. доц. Ивайло Петров
12. доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова (редуциран -  в творчески отпуск)
13. Деница Болсуранова  -  студент (редуциран - с прекъснати студентски права)



УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИ ТЕК ТУ РА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Деканът на Архитектурния факултет (АФ) проф. д-р арх. Асен Писарски откри заседанието и 
съобщи, че от състав 39 души в залата присъстват 26 души (повече от 2/3 от редуцирания състав /37/), 
които съставляват необходимия кворум и Факултетния съвет (ФС) на АФ може да взема легитимни
решения.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане доклади от ръководители катедри за хонорувани преподаватели за зимен 

семестър на учебната 2019/2020 г.;
2. Обявяване на конкурси;
3. Избор на научни журита;
4. Докторантски процедури;
5. Доклади
След проведено явно гласуване ФС на АФ утвърди дневния ред (За - 26, Против- 0, Въздържали 

се -  0)Водещ протокола -  гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов

ПО ТОЧКА ПЕТА

5.2. По предложение на Деканския съвет на АФ и след проведена дискусия, Факултетен съвет на АФ 
единодушно подкрепи кандидатурата на Архитектурния факултет на проф. д-р арх. Иван Данов за 
заемане на длъжността „Ректор на УАСГ" (За - 26, Против- 0, Въздържали се -  0);

гр. София, Декан: ''и  I
15.10. ,2019г. /проф. д-р арх. Асен Писарски/

Водещ протокола: ( Ъ  J  
/гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов
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