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АВТОБИОГРАФИЯ 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ДОЙЧЕВА АЛБЕНА ПЕТРОВА  

Адрес  ул.”Проф. Петър Джидров”, №2Г, гр.София, 1700, БЪЛГАРИЯ 

Телефон  0887-27-41-22 

Факс   

E-mail  doicheva_fhe@uacg.bg 

Националност  Българка 

Дата на раждане  02.03.1970Г. 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
 

• Дати (от-до)  07. 2008 - 2016 

• Име и адрес на работодателя  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София, бул. „Христо 
Смирненски”, № 1 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Преподаване на студенти редовно обучение 

• Заемана длъжност  ГЛАВЕН АСИСТЕНТ  

• Основни дейности и 
отговорности 

 Упражнения по теоретична механика и съпротивление на материалите, Лектор по 
теоретична механика от 2016 година. 

 

• Дати (от-до)   Юли 2001 - 2016 

• Име и адрес на работодателя  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София, бул. „Христо 
Смирненски”, № 1 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Преподаване на курсисти – студенти и специалисти от практиката към Център за 
следдипломно и факултативно обучение-ЦСФО (сега ЦЕСО) 

• Заемана длъжност  АВТОР на 13 програми и ЛЕКТОР на 111 групи 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Провеждане на групови и индивидуални курсове за следдипломно обучение по 
съвременни компютърни технологии – AutoCAD.  

 

• Дати (от-до)   07.2005 – 06.2008 

• Име и адрес на работодателя  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София, бул. „Христо 
Смирненски”, № 1 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Преподаване на студенти редовно обучение 

• Заемана длъжност  СТАРШИ АСИСТЕНТ 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Упражнения по теоретична механика и съпротивление на материалите 

 

• Дати (от-до)   2003 - 2008 

• Име и адрес на работодателя  ПАР България ООД съвместно с Robert Wynter & Partners - UK 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Проектанска дейност 

• Заемана длъжност  ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Изготвяне на конструктивни проекти и работа с AutoCAD, CADS и ESA- Prima Win 
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• Дати (от-до)   07. 2003 – 06.2005 

• Име и адрес на работодателя  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София, бул. „Христо 
Смирненски”, № 1 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Преподаване на студенти редовно обучение 

• Заемана длъжност  АСИСТЕНТ 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Упражнения по теоретична механика и съпротивление на материалите 

   

• Дати (от-до)    март – юни 2003  

• Име и адрес на работодателя  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София, бул. „Христо 
Смирненски”, № 1 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Административна дейност 

• Заемана длъжност  Конструктор към катедра “Транспортни съоръжения” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Административна дейност свързана със  съдействие на преподаватели за провеждане 
на занятия и подготовка на презентации, както и  оформяне на  учебници.   

 

• Дати (от-до)  09.2002 – 06.2003 

• Име и адрес на работодателя  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София, бул. „Христо 
Смирненски”, № 1 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Преподаване на студенти редовно обучение 

• Заемана длъжност  Хоноруван асистент към катедра “Техническа механика” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Упражнения по теоретична механика и съпротивление на материалите 

 

• Дати (от-до)  09.2001 – 06.2002 

• Име и адрес на работодателя  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София, бул. „Христо 
Смирненски”, № 1 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Преподаване на студенти редовно обучение 

• Заемана длъжност  Хоноруван асистент към катедра “Автоматизация на инженерния труд” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Упражнения по програмни продукти AutoCAD, Excel. 

 

• Дати (от-до)   1999 -2003 

• Име и адрес на работодателя  Wiemer & Trachte - Germany 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Проектанска дейност 

• Заемана длъжност  ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Изготвяне на конструктивни проекти и работа с ZEICON 

 

 

• Дати (от-до)   1999 -2003 

• Име и адрес на работодателя  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София, бул. „Христо 
Смирненски”, № 1 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Административна дейност 

• Заемана длъжност  Системен оператор 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Административна дейност в компютърна лаборатория, съдействие на преподаватели 
за провеждане на занятия и студенти при работа и самоподготовка.  
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• Дати (от-до)   1997 -1999 

• Име и адрес на работодателя   Архитектурно бюро ЕТ “Пламен Кирилов”, София, бул. „Черни връх”, № 41, вх. Е  

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Проектанска дейност 

• Заемана длъжност  Технически сътрудник 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Изготвяне на архитектурни и конструктивни проекти и експертизи.  

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

 

• Дати (от-до)  01.10.2014 - 31.07.2015г. (10 месеца) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 University of Tokyo; Graduate School of Engineering, Department of Architecture – Токио, 
Япония 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Специализация (Post-Doc) в лабораторията по изследване на връзката греда-колона. 
Изследвания, обучение 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Post-Doc 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 степен „ Post-Doc ”  

• Дати (от-до)  01.06.2012 - 14.05.2014г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)  - София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Доктор по Строителна механика, съпротивление на материалите; Тема: „Напрегнато, 
деформирано състояние и устойчивост на нецентрично подпрени греди“ 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 ДОКТОР 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 степен „доктор”  

• Дати (от-до)  01.06.2012 - 14.05.2014г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)  - София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Магистърска програма: „Строителство на сгради и съоръжения. Изследване на 
строителни конструкции“ 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Завършено семестриално  

• Дати (от-до)  1989 – 1994 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Висш институт по архитектура и строителство, Университет по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ)  - София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Специалност - Хидротехническо строителство, Специализация - Високи язовирни 
стени 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 степен „магистър” 
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Езикови курсове: 

• Дати (от-до)  Август 2014 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 St Giles International College – Eastbourne, United Kingdom 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Английски език 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 B2 

• Дати (от-до)  Юли 2014 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Институт за чуждестранни студенти - София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Английски език 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 B1 

• Дати (от-до)  Август 2003 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Институт за чуждестранни студенти - София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Английски език 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 A2 

 

Краткосрочни курсове: 

• Дати (от-до)  Юли 2014 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Висш институт по архитектура и строителство, Университет по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ) - София; ЦСФО (сега ЦЕСО) 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Курс по Excel – по проект „BG051PO001 - 3.1.09 -0016 „Кариерно израстване и 
повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ“ 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Форма на завършване – изпит;  Удостоверение 

• Дати (от-до)  Юли 2013 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Висш институт по архитектура и строителство, Университет по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ)  - София; ЦСФО (сега ЦЕСО) 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Курс по MathLAB - по проект „BG051PO001 - 3.1.09 -0016 „Кариерно израстване и 
повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ“ 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Форма на завършване – изпит;  Удостоверение 

• Дати (от-до)  1985 – 1989 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Строителен техникум “Христо Ботев” гр. Велико Търново  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Специалност Архитектура и Строителство  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 средно специално образование 



 Page 5 

• Дати (от-до)  Януари 1999 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Висш институт по архитектура и строителство, Университет по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ)  - София; ЦСФО (сега ЦЕСО) 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Курс по AutoCAD14 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Форма на завършване – изпит;  Удостоверение 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома. 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
  РУСКИ АНГЛИЙСКИ 

• Умения за четене  отлично добро  

• Умения за писане  добро добро  

• Умения за разговор  добро добро 
 

 

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 национални и международни конференции и конгреси по механика.  

 

Работа в екип при разработването на десетки конструктивни проекти за България, 
Германия и Великобритания 

 

От 2006 до 2014 – член на изборната комисия на Хидротехнически факултет 

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. 

 Преподаване на студенти, специализанти и практикуващи инженери от 2001 г.  

 

Участие в колективи разработващи теми финансирани от МОН по фонд ”Наука” 
чрез ЦНИП на УАСГ. 

Участие в колективи разработващи образователни проекти. 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 

специфично оборудване, машини и 
др. 

 Работа с компютри на професионално ниво при изготвянето на десетки проекти. 

Работа с компютри и разработване на програми за обучение на студенти, 
специализанти и инженери от практиката по използване на  AutoCAD, както и 
съвместно обучение със съвременни програмни пакети за статичен, динамичен 
анализ и оразмеряване на строителни конструкции. 

Word, Excel, Power Point, MATLAB, AutoCAD, CADS, ZEICON, SAP2000, Autodesk Robot 
Structural Analysis Professional и ESA- Prima Win 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са 

споменати по-горе. 

 Изготвени множество презентации във връзка с учебния процес и участия в 
конференции 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Любител шофьор категория B и M. 

   

 


