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ТРУДОВ СТАЖ 

 

Сфера на работа АРХИТЕКТУРНА ПРАКТИКА 

Дати 2015 г.- понастоящем  

Заемана длъжност  Архитект 

Име на работодателя „ГЕОРГИЕВ ДИЗАЙН СТУДИО” ЕООД  

Проекти Проектант по част „Архитектура“ на обект: „Проектиране, консервация, 
реставрация и  социализация на Централна минерална баня „Банкя“ в УПИ І, 
кв.82 по плана на гр. Банкя, Столична община“ 

Дати 2011 г. - 2016 г. 

Заемана длъжност  Архитект 

Име на работодателя ЕТ “ХИДРОКОНСУЛТ – Игнат Игнатов”  

Сфера на работа АРХИТЕКТУРА – преподавателска дейност 

Име на работодателя Университет по Архитектура,строителство и геодезия,София – УАСГ, 
катедра ”История и теория на архитектурата”, УАСГ 

 Ръководство на упражнения на студенти по дисциплините: 
Зимен семестър 2017 /2018 г. - „Изобразителни средства” (спец. Арх.); 
Зимен семестър 2013 / 2014 г.  -„Културно наследство” (спец. Урб.) 
Летен семестър 2013 г. - „Опазване на архитектурното наследство" (спец. Арх.). 
Ръководство на учебни практики по „Основи на архитетурното проектиране” 
и „История на архитектурата” – през 2012 г. 

Сфера на работа АРХИТЕКТУРА – научна дейност 

Дати 2011 г. - 2012 г. 

Основна дейност  Научна дейност по проект ”Пространствената памет на селищата като 
инструмент за изследване и стратегическото им планиране ”,член на екип с 
ръководител доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова 

Дати От 2012 г.- понастоящем 

Основна дейност Научни публикации (12 бр.), участия в научни конференции, др. 

Образование и обучение  

Дати 19.07.- 4.08.2010 

Професионална квалификация 
Специализиран международен курс по опазване на културното наследство 
International Summer school in Conservation of Historical, Monumental and 
Archaeological Sites 

Университет University of Rome Tor Vergata, Рим, Италия 

Дати 2005-2011 

Образователно- квалиф. степен Магистър Архитект 

Специалност Архитектура 
Профил: Опазване на архитектурното наследство 

Университет Университет по Архитектура,строителство и геодезия,София - УАСГ 
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Дати 2000-2005 

Квалификация Средно образование 

Гимназия 7СОУ”Свети Седмочисленици”,гр. София 
Природоматематически профил с информатика и английски език 

 Златен медал за пълно отличие 

Членство 
професионални 

органзации 

 

Организация КАБ – Пълна проектантска правоспособност 

От дата: От 2015 г. – ОПП; от 2019 г. - ППП 

Организация САБ – Дружество „Архитектурно наследство”  

От дата: От 2013 г. 

Лични умения и 
компетенции 

 

 Дългогодишен член на отбора по математика на УАСГ –  
с медали от национални и международни студентски олимпиади 

Сфера на работа Математика – преподавателска дейност 

Име на работодателя Университет по Архитектура,строителство и геодезия,София – УАСГ, 
катедра ”Математика”, УАСГ 

Ръководство на упражнения на студенти по дисциплините: 
Зимен семестър 2011 /2012 г. – Висша математика - ЛААГ 
Зимен семестър 2010 /2011 г. – Висша математика - ЛААГ 
Зимен семестър 2009 /2010 г. – Висша математика - ЛААГ 

Име на работодателя Университет по Архитектура,строителство и геодезия,София – УАСГ, 
катедра ” Дескриптивна геометрия ”, УАСГ 

Ръководство на упражнения на студенти по дисциплините: 
Летен семестър 2009 г. – Дескриптивна геометрия 

Компютърни умения и 
компетенции  

Отлично владеене на: ArchiCad, AutoCad, Photoshop, Microsoft Office 
Добра работа с : 3DsMax, Lumion и др. 

Чужди езици Английски и немски език  

 


