
   
 
 Професионална 

автобиография  

 
  

Лична информация  

Име Александър                            Таушанов 
 

Телефон (+359)    

  

E-mail taushanov@hotmail.com 
  

Националност България  
  

Дата на раждане  
  

Пол Мъж 
  

Настояща длъжност  Доцент 
  

Трудов стаж  
  

Дати и заемана длъжност 2013 - 2020 - Доцент 
2003 - 2013 - Главен асистент (висше училище) 
         -          - Старши асистент 
         -          - Асистент 

Основни дейности и отговорности Преподавател 

Име и адрес на работодателя Университет по архитектура, строителство и геодезия, 
бул. Хр. Смирненски №1, гр.София, пощ. код 1046, България 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Наука, образование 
 

  

  

  

Образование и обучение  
  

Дати 2005 - 2008  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Доктор 
по научната специалност 01.02.03 „Строителна механика, Съпротивление на материалите 
(Строителна механика)” 

Тема на дисертацията Оценка на влиянието на затихването върху поведението на масови системи при динамични 
въздействия 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 
Научен ръководител: проф. д-р инж. Здравко Бонев 

  

Дати          -        

Наименование на придобитата 
квалификация 

Магистър (втора магистърска степен) строителен инженер.  
Магистърска програма: Изследване на строителни конструкции 
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения 
 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Тема на дипломната работа: Structural Response of Floors under Fire 
Научен ръководител: prof. Kuldeep Virdi (City University, London) 

  

Дати         -        



Наименование на придобитата 
квалификация 

Магистър - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство 
 
Висше образование: ВИАС (София) 
Квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство 
Образователна степен: магистър (съгласно параграф 6 от Закона за висше образование, 
дипломата дава правата на завършили образователна степен «магистър»), 
Специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Висш институт по архитектура и строителство - София 
 

  

Дати             -       

Наименование на придобитата 
квалификация 

Програмист на ЕИМ 
  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СМГ 
ЕСПУ по математика и информатика «Паисий Хилендарски», София  

  

Лични умения и 
компетенции 

 

  

Майчин език Български език 
  

Чужди езици 
Разбиране 

Английски език 
Отлично 

Разговор Отлично  

Писане Отлично 
  

Социални умения и компетенции Силно мотивиран, стриктен, динамичен. Способност за работа в екип. Способност за предаване 
на опит и обучение на екип. 

  

Организационни умения и 
компетенции 

Способности за определяне и актуализация на приоритетите.Справяне с поставените задачи в 
определените за това срокове. 

  

Компютърни умения и 
компетенции 

MS Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point), MathType, Photo Editor, SAP2000, LinPro 

  

Специализации и компетенции 
 

2003 – Истанбулски Технически Университет, Турция - Краткосрочна специализация по 
земетръсно инженерство. 

2006 – Баухаус Университет Ваймар, Германия – Лятна Академия по строително инженерство и 
CAE (Автоматизация на инженерния труд). 
 
от 2008 – член на КИИП - София (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране) с 
пълна проектантска правоспособност.    
 
от 2012 – член на Факултетния съвет на СФ. 
2016-2019 – заместник-председател на Контролния съвет на УАСГ 
 

 
Проектантска и надзорна дейност  

 

 

1996 - Проектиране, включително статически изчисления на висока жилищна сграда с пет 
корпуса с РЗП: 149 275 м2, с общо 588 жилища в района на Жулeбино, гр. Mосквa. 

1997 - Статически изчисления и проектиране на конструкциите на два жилищни блока с 170 
големи апартамента (от 150 до 230 м2 ) с обща площ 39 544 м2 в гр. Екaтеринбуpг. 

1997 - Покривна метална конструкция на ново покритие на зеленчуков пазар в Ботевград. 

1998 - Мост над река Бистрица край с. Крибул. 

1999 - Мост над река Марица в района на гр. Костенец по новото обходно трасе на път II-82 за 
TIR-автомобили през Момин проход. 

2000 - Голямо съоръжение - Надлез при Пътен възел "Бул. Александър Малинов (Младост) / 
Южна дъга на Софийски околовръстен път" - цялостни статически и динамически изчисления и 
работно проектиране. 

2001 - Преустройство и реконструкция на храм "Свето възкресение Христово", бул. 



Възкресение, Красна Поляна, София.   

Окт.2009 – Септ.2012 Пътен проект: LOT 4-Rehabilitation of a Section from Road I-6 "Sofia - 
Pirdop" 
 
Март 2010 – Август 2012 Пътен проект: Rehabilitation of Road III-183 "Gotse Delchev – Pirin" 
 
Окт.2008 – Ноември 2010 Пътен проект: Transit Roads Project LOT 9 : Road II-64 "Banya - 
Motorway Trakia" from km 9+611 to km 49+338 - Rehabilitation and Reconstruction Works. 
Total length 39.727 km. 

  

 
Лекционни курсове   

 
настоящи: 
Строителна динамика и сеизмичен анализ (на бълг.език и англоезиково обучение) в СФ; 
Строителна механика (1 и 2 част) в ХТФ. 
Водил съм упражнения по всички дисциплини на катедрата. 
 
В последните 5 години изнесени  лекции в чужбина – по покана на партньори по Erasmus+: 
от Белгия-Ghent and Aalst Technology Campuses - KU Leuven; 
от Испания-Department of Architecture and Construction Engineering - Universitat de Girona; 
от Сърбия-Faculty of Civil Engineering and Architecture - University of Niš. 

  

Свидетелство за упр. на МПС Притежавам свидетелство за управление на МПС, категория B от 1993 г. 
  

Допълнителна информация Отличия: 
Награди от олимпиади по Строителна Статика през 1992 и 1994 г., организирани от катедра 
„Строителна механика” 

  

 
 
 
 

дата: 01.07.2020 г.        подпис: … … … 


