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АВТОБИОГРАФИЯ 

       

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име  ЙОРДАНОВ ЕМИЛ МОМЧИЛОВ  

Адрес  ж.к. „Западен парк“ бл. 79 вх. А ап. 4, 

гр. София 1373, България 

Телефон  +0359 898 591797 

Факс  не 

E-mail  emj_far@uacg.bg 

Националност  българин 

 

Дата на раждане  23 октомври 1961 г. 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

  

• Дати (от-до)  1994 г. – продължава 

• Име и адрес на 

работодателя 

 Университет по архитектура, строителство и геодезия, 

гр. София 1046, бул. „Хр. Смирненски“ 1 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 преподавател в Катедра „История и теория на архитектурата“, 

Архитектурен факултет 

• Заемана длъжност  асистент, гл. асистент 

• Основни дейности и 

отговорности 

 преподавателска, научно-изследователска и проектантска 

дейност (по-подробно – в приложение В) 

• Дати (от-до)  1991 - 1994 г. 

• Име и адрес на 

работодателя 

 НИПК, Министерство на културата, настоящ адрес НИНКН: 

гр. София 1125, кв. „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ 7 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 проектант в ателиета „Градоустройство“ и „Археологически 

паметници“ 

• Заемана длъжност  проектант, отговорен проектант на археологически резерват 

„Дръстър“, гр. Силистра 

• Основни дейности и 

отговорности 

 проектантски; методическо-експертни и консултантски дейности 

при изпълнение на консервационно-реставрационни работи 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до)  2010 – 2018 г. 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

 Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София 

висше учебно заведение 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

 докторантура по научна специалност „Теория и история на 

архитектурата“, дисертационен труд на тема „Развитие на 

жизнена среда с исторически ресурс“ 

• Наименование на 

придобитата 
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квалификация 

• Ниво по националната 

класификация 

 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

образователна и научна степен „доктор“ 

професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и 

геодезия“, научна специалност 02.17.01. „Теория и история на 

архитектурата“ 

 

1983 – 1989 г. 

Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София 

висше учебно заведение 

 

 

въвеждащо, професионално и специализиращо ниво на обучение 

по специалност Архитектура в 11 семестъра; магистърска 

специализация по опазване на архитектурното наследство 

архитект, магистър по архитектура 

 

• Ниво по националната 

класификация 

 НПКД - 2011(ISCO 08) - 2161, 

образователно и квалификационно ниво 7 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

   МАЙЧИН ЕЗИК  български 

                     ДРУГИ ЕЗИЦИ 

  английски 

• Умения за четене  отлично 

• Умения за писане  отлично 

• Умения за разговор  отлично 

  руски 

• Умения за четене  отлично 

• Умения за писане  отлично 

• Умения за разговор  отлично 

  френски 

• Умения за четене  добро 

• Умения за писане  добро 

• Умения за разговор  основно 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Съвместно 

съжителство с други 

хора в мултикултурно 

обкръжение, в 

ситуации, в които 

комуникацията и  

екипната работа са от 

съществено значение 

(например в културата 

и спорта) и др. 

  

 

участия в студентски и младежки мероприятия – срещи и 

стажове, участия в професионални мероприятия – краткосрочни 

специализации и работни групи, вкл. международни; участия в 

експертни работни групи и екипи, вкл. международни; 

дългогодишен участник в клубни, национални и олимпийски 

отбори по академично гребане 
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ОРГАНИЗАЦИОННИ 

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и 

управление на хора, 

проекти и бюджети в 

професионалната среда, 

на доброволни начала 

(например  в областта 

на културата и спорта) 

у дома и др. 

  

 

организиране и ръководство на студентски и младежки 

мероприятия, вкл. международни; преподавателска дейност; 

ръководство на експертни работни групи и екипи; 

координатор на програмни проекти; участие в експертното и 

управленско ръководство на частни и публични 

организации, вкл. международни (член на експертния съвет 

на фондация „Ромуалдо дел Бианко, Флоренция, член на УС 

на САБ, член на редакционния съвет на сп. „Архитекура“, 

член на ИБ на АСЕ и др.) 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със 

специфично оборудване, 

машини и др. 

  

придобити в практиката умения за работа с програмните пакети 

на Microsoft office, Autodesk, Adobe и др. 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Музикални, писмени, 

дизайнерски и др. 

  

графични (рисувателни) и дизайнерски умения – професионално 

и любителски развивани заложби; сомелиерство - хоби 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Компетенции, които не 

са споменати по-горе. 

 специфични теоретични познания и проектантски умения в 

сферата на устройственото планиране, инвестиционно 

проектиране и опазване на културни ценности - придобити с 

дългогодишна практика; управление на частна проектантска 

фирма 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 
категории B, C, Ткт, M 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 
 пълна проектантска правоспособност, рег. н. КАБ 02445; 

удостоверение по чл. 165 от ЗКН 09-00-0084/2011 г. МК; 

препоръки от общински администрации, частни и публични 

организации и частни инвеститори – налични при поискване 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 списък с публикации, участие в проекти, професионален опит, 

референции – при необходимост. 

 

 

 

                   Подпис:  

 

                  януари 2022 г. 
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