ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
(FNSF-2005)

Име:

Радев, Йордан Василев
(фамилия, име, презиме)

ЕГН:

Място на раждане:

Служебен адрес:

София

Домашен адрес:

бул. "Хр. Смирненски“ №1, гр. София 1046, България
кабинет А705
тел:
факс:
E-mail:

+35928655090, +35929635245/в.365;

тел:
факс:

+359 2 8655090
dani_far@uacg.bg

E-mail:

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Магистър по Архитектура, 1972г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия, Доктор по Архитектура, 1991
Научни степени (организация, степен/звание, година на придобиване) :

УАСГ, Доктор по "Архитектура на промишлените сгради и територии", 1991
УАСГ, Професор в Архитектурен факултет, 2004
Заемани длъжности през последните 5 години (организация, длъжност, година на заемане-година на напускане):

Център за международни научни и инвестиционни проекти при УАСГ, Директор, 2008-2014;
ДПЖ-МРРБ, Държавен експерт ІІІ – архитектура (прогр.ЕС 2008-2014) «Обновяване на българските домове»;
УАСГ, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 по договор с предмет “Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и обновяване на библиотечния център на
УАСГ”, финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ на ЕС № BG161PO001/1.1-07/2009/003,
Ръководител проект
МРРБ, „Ключов експерт 3” в програма „Обновяване на българските домове”, финансирана от ЕС;
Министерство на културата, Лицензиран архитект за работа в сферата на „Историческото архитектурно наследство”;
УАСГ, Ръководител дисциплина “Енергоефективна архитектура и човешкото здраве” към Архитектурния факултет;
УАСГ, Ръководител на свободно-избираема дисциплина “Енергоефективно поведение на сградите и архитектура”
към Архитектурния факултет;
УАСГ, Ръководител дисциплина “Архитектурни норми и похвати” към Строителния факултет на УАСГ;
УАСГ, Лектор по основна учебна дисциплина към архитектурния факултет “Архитекттура на промишлените
сгради и комплекси”;
УАСГ, Лектор по основна учебна дисциплина към строителен факултет “Архитекттура на промишлените и
граждански сгради” – англоезично обучение.
Области на професионален интерес (ключови думи):

Ръководство на колективи при научни изследвания, проектиране, строителство, реконструкции,
разширения и модернизации на обекти на промишлени, банкови, обществени, жилищни и др.;
Енергиен одит на жилищни и обществени сгради;
Членство в научни организации:

(СНС) ВАК, Член на Специализирания Научен Съвет по архитектура; Член на Академичния съвет на
УАСГ; Член на Факултетния съвет на АФ при УАСГ; Член на Камарата на Архитектите в България;
Член на Съюза на Архитектите в България; Член на Международната "Група Цвят" за България; Член на
Международната секция "Болкан лайт" за България; Член на БАОНИ (Българска асоциация на
оценителите на недвижими имоти) – лиценз №1372/26.VІІ 1993г.; Член на БАИС; лиценз на UNDP за
преподаване и работа с Норвежката програма за оценка на Енергийната ефективност на сгради – “Метод
на ключовите стойности”, 2003 г.

Научни награди:

Национален конкурс “София и европейската интеграция – концепция за урбанистично развитие”,
първа премия в група Работна програма с р-л колектив – проф. Стефчо Димитров;
Езици (равнище на владеене):

Ниво на владеене на езика: Моля посочете Вашите компетенции по скалата от 1 до 5 ( 1 – ниско; 5
– отлично)
Език

Четене

Говорене

Писане

Английски

5

4

3

Руски

5

4

4

Специализации и работа в чужбина през последните 5 години (страна, организация, година, брой месеци):

ЕК - Брюксел МОМН, Постоянен Представител на България в Експертната подгрупа «Контрол върху
образованието и последващото обучение по Архитектура» към групата на «координаторите за признаване
на професионалните квалификации» , 2007 – 2010г.;
Основни публикации през последните 10 години (представя се пълно библиографско описание по БДС):1

• Раздел І-ви –Климат в «Десет книги за Зелената архитектура»- издание на Център за Енергийна
ефективност Сф;
•Първи симпозиум по приложение на осветлението – Атина, Гърция 2004 г. публикуван доклад и др.
•Международна конференция по осветление – Истанбул, Турция – 2004 г. публикуван;
•Международен симпозиум “Реконструкция на западащите и разрушените територии в Европа”.
“Аристотело университи” – Солун, Гърция 2002 г. доклад, публикуван;
•Балканска конференция по осветление – Истанбул, Турция - 2003г. публикуван;
По-важни проекти през последните 5 години

•Общ Устройствен план на гр. София – концепция за развитие на Функционална система “Труд”, проект,
възложител СО, контракт ОФ “Софпроект”, Р-л колектив – проф Ст. Димитров; ;
•Общ Устройствен план на гр. София – предварителен проект за Функционална система “Труд”, проект,
възложител СО, контракт ОФ “Софпроект”, Р-л колектив – проф д-р арх. Л. Сиврев
•Общ Устройствен план на гр. София – окончателен проект проект за Функционална система “Труд”,
проект, възложител СО, контракт ОФ “Софпроект”, Р-л колектив – проф д-р арх. Л. Сиврев ;
•Предварителен проект и Програма - ПУП на Промишлена зона “Искър” – гр. София, проект, възложител
СО,
контракт ОФ “Софпроект”, Р-л колектив – проф д-р арх. Л. Сиврев ;
•Жилищен блок и ветринарна лечебница на "Медисън пропърти дивелопмънт" Ltd. - гр. София, кв Бояна,
м. Киноцентър .Р-л колектив, в процес на реализация .
•Жилищен блок "Дойран" на "Феста"-холдинг - гр. София, кв Борово. Р-л колектив – доц. д-р арх. Н.
Бончев, - реализиран
•Жилищен блок "Ив. Дангов" на "А и Я"- ООД - гр. София, кв. Овча купел 2. Р-л колектив - реализиран
•Завод за "Електро-двигатели и падащи платформи" на «Доландия» Ltd.-Белгия, с. Грегорево, общ Елин
Пелин,
обл. София. Р-л колектив –реализиран;
•Саниране на Жилищен блок в гр. Габрово – програма «ПРООН», пилотен проект–реализиран;
•Саниране на Училищни сгради в гр. Трън, гр. Хасково и др. –реализирани;
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Продължете на отделен лист ако е необходимо.

