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  Трудов стаж 

          2016г.– днес           УАСГ – асистент към катедра Физика 
o провеждане на упражнения по физика      

             на различни специалности 
o строителна физика за специалност   

             архитектура 
o подготовка на електронно обучение 
 

2014 – 2015г.         Фирма „Екомат – България -Проектант         
o Строително-физично проектиране -   
 акустично проектиране на зали, защита 
 от шум, измервания на място на 
 звукоизолацията на преградни стени, 
 акустични изчисления на различни 
 помещения в Германия и други страни 
o Проектиране на индустриални и     

          жилищни сгради 
 

2013г.              Практика в бюро по строителна физика 

  ISAB, Франкфурт, Германия 

o Измерване на звукоизолацията в        
 сгради 

 

2014г.             AMF-Графенау, акустик 
                        Консултиране по отношение на     

 акустичната обработка на помещения в   
 проекти по цял свят 

2004 – 2007г.         Специалист по граждански договор към 
секция строителна физика Научно-
изследователски строителен институт      
(НИСИ), гр.София 

mailto:nataliabobeva@gmail.com


o  изпитване и съставяне на протоколи и  
    българско техническо одобрение за 
    прозорци, окачени тавани, гипскартон, 
    гипсфазер и др., в лаборатория по  
    строителна физика  

o Измерване и оценка на ниво на шум на 
    територия – Защита от шума на  
    защитна зона около Летище София, 
    Метроролитен, промишлени   
    предприятия (ПАЛФИНГЕР-Ямбол)  

o Ръководител на екип към камарата на 
    инженерите в инвестиционното  
    проектиране за разработване на  
    Нaредба №4 за защита от шум при  
    проектиране, възложена от МРРБ 

o Обучения за проектанти във връзка с 
    новата наредба за защита от шум 

o Участие в работна група акустика към 
    ТК 61 и ТК 82 за превод на   
    европейските норми 

o Акустика на помещения -   
    многофункционална зала в   
    музикалното училище в Пловдив,  
    конферентна зала в Болница „Св.  
    Екатерина“, концертна зала и др. 

 
1998- 1999г.            Knauf-София: Системен мениджър 

o Техническо консултиране, обучение на 
   монтажници по суха остроителство 

 Разработване и узаконяване на 
техническа спесификация за 
гипсофазер, производство на завода 
във Видин 

o Сертифициране и изпитване на вносни 
   продукти на Кнауф 

o Специализирани публикации  
o Подготовка на панаирни изложения и 

   представяне на новости в областта на 
   пожарозащита пред специалисти  

    Обучения на монтажници 
 

1997 –1998г.            Фирма „Екомат – България“ - Проектант

         o Проектиране и контрол на   
   изпълнението на индустриални и  
   жилищни сгради 



  
1993- 1996г.                 Фирма „ГЕОКОМ-М“- Проектант- 

   Конструктор 

o Конструктивно проектиране на  

   жилищна сграда в София 3500м2,  

   многофункционална сграда гр.  

   Бойчиновци, жилищна сграда ППП-

   Козлодуй, сграда на пътно управление 

   Каварна и др. 

 
1990- 1991г.    Национален център по териториално и    

   селищно устройство: Проектант 

o Проектиране на сгради : конструктивни 

   изчисления на монолитни ,   

   индустриално изпълнени сгради :  

   пакето- повдигащи плочи, сглобяеми и 

   др. 

 

 

Образование  

        1999 – 2002г.             Университет по приложна техника (FfT),    

          Щутгарт, Германия Строителна физика         

          (Dipl.-Ing. (FH) Bauphysik) 

                     1996г.             Carl Duisberg Gesellschaft, Щутгарт       
        „Мениджмънд и опазване на околната  
         среда за България ІІ“   

 
        1983 – 1989г.             Висш Институт по Строителство и         

          Архитектура, гр.София   

                                              специалност:                                 

                                              Промишлено и Гражданско Строителство    

          (Инженер) 

 

          1979-1983г.              Техникум по Индустреиализирано      
          Строителство, гр. Русе 

                                              специалност: 
                                              Строителство и Архитектура 
                                              (Техник) 

 
 



І Публикации 
                 Статии 

2020г.              Анализ на влиянието на различията в             
 условията на измерване върху 
 звукоизолацията на тънки строителни  

                             елементи за реални условия и чрез   
 умалена камера Джамбова С., Иванова Н.,   
 Годишник на УАСГ, том 53, бр. 1, София,  
 2020 (239-246) 

 
2019г.                  Оценка на звукоизолационните качества 

 на материали с доказани 
 топлоизолационни, слънцеотражателни и  

                             други свойства, Джамбова С., Иванова Н., 
 Джамбов Р., Годишник на УАСГ, том 52,  

   бр. 1, София, 2019 (963-970)  
 

2018г.               Влияние на нанокерамичните покрития 
 върху звукопреминаването през тънки 
 преградни елементи, Джамбова С., 
 Иванова, Н., Годишник на УАСГ,  
 2018,(2):171-178.  

    Изследване на звукоизолационната 
 способност на съчетани строителни 
 елементи. Джамбова С., Иванова     

     Н., // Годишник на УАСГ, том 51, бр. 5, 
 София, 2018 (181-187) 

 
2017г.           Влияние на времето на реверберация    

 при лабораторни сравнителни 
 изследвания на шумоизолацията на      
 материали, С. Джамбова, И. Христев, Н. 
 Иванова, Годишник на УАСГ, 2017,  

    Том 50, Брой 3 
 
2010г.   “Мястото, значението и развитието на 

 Акустичните изследвания свързани с 
 проблемите на Околната среда”,  

                           съвместно с Валентин Др. Владимиров, 
 СУ  “Св. Кл. Охридски”, ГГФ, 
 Акустика’2010, София 

 
2009г.               Шум, нормативни документи, 

 съвременни тенденции и  
                          мерки за защита. Акустика’2009, София 



 
Публикация в интернетсписание: 
Защита от шум при промишлени 
предприятия 

http://www.the-building.eu/sgradi/gradoustrojstvo/283-
zashtita-ot-shum-pri-promishleni-predpriyatiya 

 
2007г.             Книга – Защита от шум в   

       строителството, Издателство             
                                                                Календар, ISBN-Nr.9789543690107    
 
         1994 – 1996г.           Енергоспестяване в строителството“  

  Енергийно-ефективни сгради –  
  реалност и съвременни тенденции, 
  Енергоефективност при отоплението на 
  сградите в европейските страни,   
  публикации и доклади на   
  специализирани изложения съвместно 
  с Проф. Назърски и Доц. Крумов,  
  УАСГ, гр. София  

 
І. Участие в конференции  
     и обучения 
Конференция с доклади 

 
                     2019г. 

 
 Участие в Юбилейна международна 

    научно-техническа конференция 70 
    ГОДИНИ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
    с доклад 

   1) Анализ на влиянието на различията в 
   условията на измерване върху  
   звукоизолацията на тънки строителни 
   елементи за реални условия и чрез 
   умалена камера 

2018 и 2019 
 По Програма Еразъм+ -   

    Доклад в HfT  Щутгарт на тема  
    „Звукоизолация на тънки строителни 
    елементи“ пред колеги и студенти  

 
 
 
 

http://www.the-building.eu/sgradi/gradoustrojstvo/283-zashtita-ot-shum-pri-promishleni-predpriyatiya
http://www.the-building.eu/sgradi/gradoustrojstvo/283-zashtita-ot-shum-pri-promishleni-predpriyatiya


      2017г. 
 Mеждународната юбилейна научна 

    конференция "75 години УАСГ"- 1- 
    3.11.2017 два доклада: 
    1) Влияние на нанокерамичните  
    покрития върху звукопреминаването 
    през тънки преградни елементи 
    2) Изследване на звукоизолационната 
    способност на съчетани строителни 
    елементи  
 

     2004г.  
     Специализирани доклади –пред  

    архитекти в Графенау, Германия; 
     

 на трета национална конфереция  
   “Проектиране и строителство на сгради 
   и съоръжения” в Пловдив,  

 
ІІ. Обучения и практики 

 
  2018 и 2019г.  
     – Среща на строителните физици – 

     специализирани доклади 
 

2014г.   Курс на обучение в областта на  
  архитектурната акустика - Камара на 
  архитектите в България  

 Участие в курс на обучение на немското 
   общество по акустика DEGA в  
   Брауншвайг. Теми на обучението: 

o Основина акустиката и 
психоакустиката 

o Основи на структурния шум 
o Физични основи на акустиката 
o Строително-акустична техника за 

измерване 
o Аспекти от строителната практика 
o Юридически аспекти, доказване на 

звукоизолацията 
o Строителни елементи във високото 

строителство и защита от шум в 
скелетната система 

o Аспекти на акустиката на помещение  
 



2013г.          Практика в бюро по строителна физика 
     ISAB, Франкфут,  Германия  

o Измерване на звукоизолацията в  
   сгради  

 
  2001г.  Акустична практика при  AMF- 
   Mineralplatten GmbH, Графенау,  
   Германия 

                                    
І. Научно-изследователска дейност 

    2017г.    Участие в проект по ЦНИП по Договор 
      № 200 /17 – Втора година  

 
ПРЕЦИЗИРАНЕ НА ФИЗИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(ЗВУКОИЗОЛАЦИОННИ И СЛЪНЦЕОТРАЖАТЕЛНИ) 
НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ   

 
 

2004г              Предаване на шум в пространството  
         на двойни конструкции 

 
                      2001-2002г       Отдел “Строителна Акустика”: 

 Обработка на база данни в 
 областта на акустичната литература 

 Модален анализ: вибрационни 
 измервания и изчисление на 
 еластичния модул на алуминиева 
 пяна Fraunhofer Institut Bauphysik, 
 Щутгарт 

 
                      2000- 2001г          Топлотехнически изчисления,  

             Стротелно-физично оптимиране на 
            външни стени  
 
                    Дипломна работа     :   

   Потенциално топлотехническо 
   оптимиране на връзката фасада - 
   прозорец при добре изолирани 
   външни стени.  
   Fraunhofer Institut Bauphysik,  
   Щутгарт 
 

        Чужди езици:  
    немски, английски, руски 




