доц.д-р арх.Георги Илиев Бояров

Име:
Роден:

Георги Илиев Бояров
08.06.1960, гр.Шумен

Образование:
• Висше - Висш институт по архитектура, строителство и геодезия – придобита
специалност „Архитект” – 1980 – 1985
Длъжности:
1985 – 1988 Проектант СПП при ВИАС
1988 – 1992 Главен консултант при ИПП „Транспроект” – София, летищен комплекс
„София”.
1992 – 1994 Проектант и хоноруван асистент ВИАС.
1994 – 1997 Асистент в катедра „Градоустройство” в УАСГ – Архитектурен факултет.
1997 – 1999 Старши асистент в катедра „Градоустройство” в УАСГ – Архитектурен
факултет.
1992 – 1999 Магистър по летищно планиране І.А.Т.А. – Монреал, Канада.
2005 – 2006 Защитава научна степен „доктор” с докторантски труд на тема:
„Устройствени проблеми на летищните комплекси”.
2006 – 2009 Представя и защитава хабилитационен труд на тема: „Транспортно
планиране – въздушен транспорт, жп транспорт, воден транспорт и автотранспорт”.
„Летища – акценти в планирането”.
2009 – до сега Преподавател в Архитектурен факултет, катедра „Градоустройство”
при УАСГ – София
Научен опит:
•Летищни комплекси
•Урбанизъм и урбанистично развитие
•Географски информационни системи
•Опазване и възпроизводство на околната среда
•Управление на земи и имоти
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•Ландшафтна архитектура и планиране
•Градски дизайн
Професионален опит:
•Проект за Нова терминална сграда на летище София (в колектив)
•Проект за оценка и избор на площадка и Генерален план на летище София
•Методика за оценка и избор на площадки за летищни комплекси
•Критериална система за оценка и избор на площадка за летищен комплекс и
изготвяне на Генерален план
•Проект за Университетски комплекс – Кипър (в колектив)
•Проект за урбанистично развитие на гр. Акомола, Казахстан (в колектив)
•Проект за атракционен аквапарк в гр. Анапа, Украйна
•Проект за ВИП – сграда, летище София, конкурс за преустройство
•Проект – конкурс за развитието на централна градска част – София (в колектив)
•Проект за „Тойота – Център” – София, конкурс
•Проект за архитектурно – художествено решение на Централна Разменна Поща ,
жп гара София
•Проект за реконструкция на кино „Родина” в гр.Добрич, конкурс
•Проект за реконструкция на „Сирбанк”, София
•Проект за архитектурно – художествено решение, градски дизайн и Застроителни
планове (в колектив) на градовете – Видин, Силистра, Лом, Крайморие, Пазарджик,
Сливен, Бургас, Монтана, Момчилград, Кърджали
•Проект за реконструкция – хотел „Панорама” – к.к.Пампорово
•Генерални планове и устройствено развитие на летищата: Бургас, София и
Северната зона на Русия (с реализация на обектите)
•Проекти за масово жилищно строителство
•Проекти за индивидуални жилищни сгради в Р България
•Участие в TEMPUS – PHARE ПРОЕКТИ:
•Нови Технологии и Околна среда
•Информационни системи за Околна среда
•Бакалавърска образователна програма по „Урбанизъм” – катедра
„Градоустройство”, АФ при УАСГ с ръководител проф. д-р арх. Веселина Троева
•Участие в ландшафтно – устройствени и териториално – устройствени проекти
•Участие в изготвянето на застроителни планове за градове и населени места в
РБългария (в колектив)
•Участие в архитектурни конкурси и проекти за жилищни и обществени сгради
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•Спортен Комплекс гр.Джос, Нигерия, в колектив, 1987 – 1988
•Хотел – с.Кошарица, Общ. Несебър – (в колектив)
•Предприятие за производство на месни продукти – гр.Пловдив, инвеститор – „Идеа
България” АД -(в колектив)
•Предприятие за добив, разфасовка и преработка на червено месо на „Бороимпекс”
АД – гр.Борово -(в колектив)
•Реконструкция и разширение на кланница за прасета, транжорна и
месопреработка на „ПХЖ Брадърс Комерс” АД гр.Шумен м.”Теке-дере” -(в колектив)
•Предприятие за производство на месни полуфабрикати на „Бони Мес” АД гр.Ловеч (в колектив)
•ПУП и Търговска база на фирма „Актуал” ООД - гр.Силистра -(в колектив)
•Предприятие за производство на месни продукти на „Месокомбинат Ловеч” АД
гр.Ловеч -(в колектив)
•Предприятие за транжиране на свинско месо „Месокомбинат Русе” АД –
(в колектив)
•Птицекланица и транжорна -”Птицекланица Добрич” гр.Добрич - (в колектив)
•Транжорна и предприятие за производство на месни продукти м.”Волуяк – Гарата”
общ.”Връбница” гр.София -(в колектив)
•ПУП на „Йорданова – 99” с.Требич - (в колектив)
•Специализирана Болница за Активно Лечение на Хирургически Болести на
СБАЛХБ, гр. Стара Загора - (в колектив)
•Книжарница „ХЕЛИКОН” – София, бул.Витоша № 62 -(в колектив)
•Архитектурни и инженерни измервания на сградата на УНСС блок „Д” -(в колектив)
•Работен проект за „Обособяване на производствено – складова база и гараж” на
сектор КСР в района ЦСБ-МВР, София, ул.”Кукуш” 1 -(в колектив)
•Идеен проект за обект „ОЛИМПИАН МОЛ” , гр.София, кв.”Захарна фабрика”
-(в колектив)
•Парк за отдих, спорт и развлечения „КАЗАРМИТЕ”, гр.Севлиево – конкурс –
(в колектив)
•Парк „Арпезос Север” и Бизнес парк – конкурс - (в колектив)
•ПУП на ж.к.”Крайморие”, гр. Бургас – конкурс -(в колектив)
•Проучване и проектиране на Подробен Устройствен План, План за Застрояване и
Регулация на Парк за отдих, спорт и развлечения „КАЗАРМИТЕ”, в кв.11, гр.
Севлиево - (в колектив)
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•Предварителен роект и проектиране на План за Регулация и Застрояване на „Мол
и кула олимпиян” София НПЗ. Захарна фабрика, кв.3 УПИ ІІІ 39 - (в колектив)
•ОУП – гр.Сливен, Предварителен Проект - (в колектив)
•Парк за отдих, спорт и развлечения „КАЗАРМИТЕ”, в кв.11, гр.Севлиево – работен
проект, паркоустройствен работен план – (в колектив)
•Предприятие за транжиране на свинско месо „Месокомбинат Русе” АД –
(в колектив)
•ПУП – ж.к.”Чайка”, гр.Варна - (в колектив)
•ПУП на Национално Исторически и Археологически резерват Велики Преслав и
Плиска - (в колектив)
•Курортно – туристическо ядро „Хайдушки поляни”, землище с.Кутела,
обл.Смолянска – ПУП – (в колектив)
•Концепция за ОУП на гр.Хасково - конкурс -(в колектив)
•Концепция за обемно-пространствено изграждане на Мол и Бизнес - Парк в кв.
„Изгрев”, гр.Бургас – ръководител колектив
•Парк на Японското изкуство – ПУП и идеен паркоустройствен план в кв.”Изгрев”, гр.
София - (в колектив)
•ОУП на гр.Сливен, окончателен проект - (в колектив)
•ПУП на с.Старозагорски Минерални Бани - Предварителен и Окончателен Проект –
(в колектив)
•Изработване на конкурсна програма и задание за обект „Нова летищна контролна
кула”, Терминал 2, л/к София - (в колектив)
•ПУП – ПРЗ на ж.к.”Дружба1” – ІІІ част и ж.к.”Дружба 2” – І част- (в колектив)
•ПУП – ПРЗ на ж.к.”Дружба” – „Обиколна връзка” - (в колектив)
•ПУП – ПРЗ на Ваканционно селище „Аркутино” – Созопол - (в колектив)
•ПУП – ПРЗ на Ваканционно селище МОК „МЕДЕТ” – АСАРЕЛ, Созопол –
(в колектив)
•ПУП – ПРЗ на Парк за атракции, спорт и развлечения - парк „Езеро”, гр.Бургас –
(в колектив)
•Международен Терминал 2 – гр.Казан, РТатарстан, Русия – в колектив, /ескизен
проект/
•Терминални концепции за развитие, модернизация и реконструкция за летищата
Варна и Бургас – „Фрапорт” – Германия -(в колектив)
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•Технико-икономически доклади за развитие, модернизация и реконструкция на
летище Пловдив – Пътнически Терминал и Генерален план
•Технико-икономически доклади за развитие, модернизация и реконструкция на
летищата: Стара Загора, Горна Оряховица, Силистра, Русе, Видин и Търговище –
Пътнически Терминали и Генерални планове за развитието им в периода до 2012
година - (в колектив) на МТ на РБългария
•ПУП – ПРЗ на територията на терена на завод „ЕЛКАБЕЛ” – гр.Бургас, (в колектив)
•Проект за обемно-пространствено и архитектурно-художествено решение на
площадно пространство в гр.Севлиево, Централен площад „Свобода” – конкурс,
(в колектив)
•Оценка за развитието на транспортната инфраструктура и стратегия за устойчиво
развитие в транспортното планиране на РБългария - - (в колектив), Министерство
на транспорта и съобщенията на РБългария
•Интегрирано развитие на Транспортната инфраструктура на РБългария - (в
колектив) Министерство на транспорта и съобщенията на РБългария
•Публикации в областта на транспортното, обществено – обслужващото и
комплексното устройствено планиране в градовете: София, Бургас, Сливен,
Хасково и Варна.
Преподавателска дейност:
•Курсови проекти в дисциплините „Паркова и ландшафтна архитектура”,
„Градоустройство” и „Териториално устройство”
•Лекции в курса „Техническа инфраструктура” – V курс, спец. „Архитектура”
•Лекции в Магистърска образователна програма по „Урбанизъм” – Околна среда – ІV
година, спец. „Урбанизъм”
•Лекции в курса „Ландшафтно устройство”: ЛЕТИЩНИ ТЕРИТОРИИ – V курс, спец.
„Архитектура”
•Ръководство на преддипломни и дипломни проекти в катедра „Градоустройство”
•Следдипломна квалификация по „ЛЕТИЩНО ПЛАНИРАНЕ” – магистър, И.А.Т.А. –
Монреал
•Участие в Модул „Техническа инфраструктура” в спец. „Урбанизъм” – ІІ курс
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•Лекционен курс „Ландшафтна Архитектура”, в спец. „Приложна Геодезия” – ІІ курс,
УАСГ, Геодезически факултет
•Лекционен курс „Ландшафтна архитектура”, в спец. „Урбанизъм” – ІІ курс, УАСГ
Архитектурен факултет
•Лекционен курс „Транспортни системи” ”, в спец. „Урбанизъм” – ІІ курс, УАСГ
Архитектурен факултет
Конференции и статии:
•Национална конференция на тема „Архитектура и туризъм”, София, 1998 г.
•Национална конференция на тема „Закони и Интереси в Градоустройството”,
София, 1997 г.
•Летен семинар и работна среща по „Градски дизайн”, Торино, Италия, 1990 г.
•Професионална среща по „Летищно планиране”, София, 1991 г., МТ
•Национална конференция на тема „Архитектурна социология”, В.Търново, ВТУ,
„Кирил и Методий”, 1986-87 г.
•Статии в областта на Летищното Планиране, сп.”Архитектура”, 1996 г. и Годишник
на ВИАС, 1996 – 1997 г.
•Национална конференция на тема „БХРА – Стратегии за развитие на семейното
хотелиерство”, гр.Пловдив, 2002 г.
•Международна среща на тема: „Условия за развитие на селския туризъм в
Р България”, к.к.”Слънчев бряг”, 2002 г.
•Влияние на Транспортните коридори в РБългария върху социално-икономическото
развитие на прилежащите им общини – (статия под печат), 2009 г.
•Юбилейна научна сесия „60 години УАСГ” – доклад „Акценти в летищното
планиране”, София, УАСГ, 2002 г.
•Методика и оценки в Летищното планиране, София, МТ, 1992 г.
Административни отговорности:
•Отговорник за курсови и дипломни проекти по дисциплината „Паркова и
ландшафтна архитектура”, специалност „Архитектура”
•Отговорник за Втора учебна година „Урбанистично развитие”, специалност
„Урбанизъм”
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•Участие в координаторска дейност по TEMPUS S JEP 11294/96 „Информационни
системи за околната среда”
•Подготовка на изходни данни и материали за дипломни проекти по
„Градоустройство” в катедра „Градоустройство”, АФ при УАСГ.
София, април 2010

доц. д-р арх. Георги Бояров
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