
 

Автобиография 
Киндова-Петрова, Димитрина 

  

  

1 
стр. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  
АВТОБИОГРАФИЯ 

 
 

 
 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Име  Киндова-Петрова, Димитрина Димитрова 

Адрес  ж.к. Дианабад, бл.1, ет.15, ап.73, гр.София, 1172, България 
Телефон  0897-85-86-35 

E-mail  dkindova@abv.bg 
   

Националност  Българка 
Дата на раждане  29 ноември 1978 г., гр. Хасково 

Семейно положение  Омъжена, с едно дете на 6 год. 
 
 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  октомври 2008 г. - досега 
• Име на работодателя  Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София 

• Катедра  Техническа механика  
• Заемана длъжност  главен асистент 

  
  

• Дати (от-до)  октомври 2005 г. - октомври 2008 г. 
• Име на работодателя  Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София 

• Катедра  Техническа механика 
• Заемана длъжност  старши асистент 

 
 

• Дати (от-до)  септември 2003 г. - октомври 2005 г. 
• Име на работодателя  Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София 

• Катедра  Техническа механика 
• Заемана длъжност  асистент 

 
 

• Дати (от-до)   юни 2006 г.  –ноември  2009 г. 
• Име и адрес на 

работодателя 
 ЛП Груп, гр. София („ИРА” ЕООД, „ЛП Консулт” ЕООД и 

„Сектор Арх” ЕООД) 
• Вид на дейността или 

сферата на работа 
 Проектантска 

• Заемана длъжност  Инженер-проектант 
Основни дейности и 

отговорности 
 Участие в проектирането на над 15 проекта (идейни и 

технически) за: жилищни сгради, офис сгради , сгради със 
смесено предназначение, търговски и развлекателни 
центрове, хотели. Осъществяване на контрол на 
изпълнението на работните проекти. 
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• Дати (от-до)   септември 2002 г.- септември 2003 г. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Коректинвест ООД, гр. София 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Организационна 

• Заемана длъжност  Технически секретар в строителна фирма 
Основни дейности и 

отговорности 
 Изготвяне на количествени сметки, поръчка на материали за 

изпълнение на СМР, изготвяне на оферти. 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ 

 
• Дати (от-до)  2013 г. – 2014 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 

 Доктор 
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство 
и геодезия 
Научна специалност: Строителна механика, съпротивление 
на материалите 

• Ниво по националната 
класификация  

 Образователна и научна степен  

• Тема  Изследвания на умора при строителни конструкции 
• Научен консултанат  проф. дтн. инж. Коста Апостолов Младенов 

 
 

• Дати (от-до)  1997 г. – 2002 г. 
• Име и вид на обучаващата 

или образователната 
организация 

 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 

 Магистър 
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения 
Специализация: Конструкции 
Професионална квалификация: Магистър инженер 

• Ниво по националната 
класификация  

 Образователно-квалификационна степен 

 
 

• Дати (от-до)  1992 г. – 1997 г. 
• Име и вид на обучаващата 

или образователната 
организация 

 Природо-математическа гимназия, гр. Хасково 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация 

 Средно образование 
Профил:Математика с интензивно изучаване на английски език 
Общ успех: Отличен (6.00) 
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• Дати (от-до)  2013 г. – 2014 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София 
Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 
Проект: Кариерно израстване и повишаване на 
квалификацията на академичния състав в УАСГ 

Основни предмети / застъпени 
професионални умения 

 

 Компютърни курсове на теми: 
„MatLab за преподаватели” 
„Концептуализация и дизайн на научното изследване” 
„MS Power Point за преподаватели” 
„MS Excel за преподаватели” 
„Предпечатна подготовка с MS Word” 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Удостоверения за допълнително обучение 
 

 
 

• Дати (от-до)  2013 г. – 2014 г. 
• Име и вид на обучаващата 

или образователната 
организация 

 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София 

Основни предмети / застъпени 
професионални умения 

 Курс по научна комуникация на английски език за 
докторанти 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Протокол от изпит 
 

 
 

• Дати (от-до)  2004 г. 
• Име и вид на обучаващата 

или образователната 
организация 

 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София 
Център за следдипломно и факултативно обучение 

Основни предмети / застъпени 
професионални умения 

 Компютърен курс на тема: „Моделиране и анализ на 
пространствени системи със SAP 2000“ 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Удостоверение за професионална квалификация 
 

 
 
 

 НАУЧНИ И  
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ 

ПРИНОСИ И 
ПОСТИЖЕНИЯ 

 
• Моногафия  Димитрина Киндова-Петрова , „Многокомпонентна умора“, 

2016. 
 

• Книги  Димитрина Киндова-Петрова, “Някои числени методи в 
теоретичната механика и съпротивление на материалите”, 
2016. 
Виктор Балабанов, Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина 
Киндова-Петрова, книга „Експериментите в съпротивление 
на материалите“, 2014. 
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• Публикации  25 публикации, от  които 5 са обект на докторантурата: 
 Изследване на тънкоствнни конструктивни елементи 

на устойчивост и на усукване 
 Устойчивост на центрично натисната колона с 

постоянно и с променливо напречно сечение 
 Във връзка с обучението по Съпротивление на 

материалите 
 Напрежения при огъване на греди от композиционни 

материали 
 Изследване на греди с променливо напречно сечение, 

на криволинейни греди на огъване 
 Умора на материала 
 Влияние на пукнатините върху динамичното 

реагиране на механичните системи 
20-те публикации, които са представени в конкурса за 
„доцент“ са класифицирани: 

 по езика, на който са написани: 
- на английски език –1 
- на руски език – 4 
- на български език – 15 

 по брой на съавторите: 
- с един съавтор – 9 
- с двама съавтори – 8 
- с трима и повече съавтори – 3  

5-те публикации, които са обект на докторантурата: 
 по езика, на който са написани: 

- на английски език –1 
- на български език – 4 

 по брой на съавторите: 
- самостоятелни -  3 
- с един съавтор – 1 
- с двама съавтори – 2 

 
 

• Участие в  научно-
изследователски 

разработки, финансирани 
от държавната субсидия 

за наука 

 2013 г. 
 тема: „Влияние на пукнатините върху динамичното 
реагиране на механични системи” 
ръководител: проф. дтн. инж. Коста Апостолов Младенов 
 
2014 г. 
 тема: „Влияние на пукнатините върху динамичното 
реагиране на механични системи – етап 2” 
ръководител: проф. дтн. инж. Коста Апостолов Младенов 
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• Цитирани научни 
трудове 

 3 публикации са цитирани в Сборник научни трудове на 
Годишна университетска научна конференция в Национален 
военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, 2014, 
ISSN 1314-1937. 
 
докторската дисертация е цитирана в Сборник научни 
доклади седмата международна научно-техническа 
конференция „Иновации в горската промишленост и 
инженерния дизайн”, София, 2014, ISSN 1314-0663. 

 
 

• Участие в  
организационния комитет на 
международна конференция 

 Юбилейна международна научно-техническа конференция 
“65 години Хидротехнически факултет и 15 години 
Немскоезиково обучение” - 2014 г. 

 
 

• Разработване на 
компютърни програми 

 Програма “IVP1” в средата на MATLAB за изчисление на 
приближенията  в точки от мрежата на функцията y(x), която е 
решение на задачата на Коши за обикновени диференциални 
уравнения от първи ред. Приближенията се изчисляват по 
метода на Ойлер, на Тейлър (p=2), на Рунге-Кута (r=4), на 
средната точка и модифицирания метод на Ойлер. 

Програма “BVP2” в средата на MATLAB за изчисление на 
приближенията в точки от мрежата на функцията y(x), която е 
решение на линейната гранична задачата за обикновени 
диференциални уравнения от втори ред. Приближенията се 
изчисляват по метода на стрелбата, по мрежовия метод и по ДКМ. 
 
От докторската дисертация: 
Програма (функция) „rainfl” в средата на MATLAB за 
двупараметрична схематизация на натоварването чрез 
метода на дъждовния поток, като е отразено последващото 
повторение на натоварването 
Програма “ODIDU” в средата на MATLAB, която изчислява 
дълготрайността при еднокомпонентно случайно 
натоварване чрез ИДУ подхода и в съответствие с БДС EN 
1993-1-9:2005 (схематизация на натоварването чрез метода 
на дъждовния поток и правилото на Палмгрен-Майнър за 
сумиране на повредата) 

 
 
 

АКАДЕМИЧНИ 
ПРИНОСИ И 

ПОСТИЖЕНИЯ 
 

• Водене на лекции  Съпротивление на материалите за студентите II курс 
специалност ВК, ХТС, ХМС 
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• Провеждане на 
упражнения 

 Дисциплини: 
 Теоретична механика I част 
 Теоретична механика I част – английски език 
 Теоретична механика II част 
 Съпротивление на материалите 

 
 

Учебни помагала  Димитрина Киндова-Петрова, Сборник задачи за курсови 
работи по съпротивление на материалите за студентите от 
задочна форма на обучение специалности ССС, ТС, ВиК, 
ХТС и ХМС - част I, 2016, в електронен вид на личната ми 
страница в сайта на УАСГ. 

Петър Павлов, Димитрина Киндова-Петрова, Сборник 
задачи за курсови работи по теоретична механика – II част 
Динамика, 2015, в електронен вид на личната ми страница в 
сайта на УАСГ. 

Lilkova-Markova S.,  A. Mladenski, D. Kindova-Petrova, 
Selected Topics on Strength of Materials, 2014, в електронен 
вид на личната ми страница в сайта на УАСГ. 

Светлана Лилкова-Маркова, Петър Павлов, Димитрина 
Киндова-Петрова, Димитър Миташев, материали за 
дистанционно обучение по теоретична механика и по 
съпротивление на материалите. Представените теми, 
въпроси и тестове са в областите Кинематика на точка и 
Еластична линия 

 
 
 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 
 
 

• Дати (от-до)   2015Г. И 2016Г. 
• Вид на дейността или 

сферата на работа 
 Два пъти избирана за член на Факултетния съвет на 

Хидротехническия факултет 
 
 
 

• Дати (от-до)   2016Г. 
• Вид на дейността или 

сферата на работа 
 Участие в разработване на сайта на УАСГ за 

кандидатстудентска кампания 2016 г. 
 
 

• Дати (от-до)   20-25 април 2015Г. 
• Вид на дейността или 

сферата на работа 
 Преподавателска мобилност по програма CEEPUS  

Подгорица, Черна гора 
 
 

• Дати (от-до)   2013Г. 
• Вид на дейността или 

сферата на работа 
 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Схема: „Развитие на електронни форми на дистанционно 
обучение в системата на висшето образование” 
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• Дати (от-до)   2013Г.-2014Г. 
• Вид на дейността или 

сферата на работа 
 проект „Студентдки практики“ в УАСГ 

Академичен наставник на 26 студенти 
 
 
 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  български 

 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ 
ПИСАНЕ  Слушане Четене Участие в 

разговор 
Самостоятелно 

устно изложение 
Английски C1 C1 B1 B1 B2 

Руски B1 B2 A1 A1 B1 
 Ниво по Обща европейска езикова рамка: А1/2 – Основно ниво на владеене; 

B1/2 – Самостоятелно ниво на владеене; C1/2 – Свободно ниво на владеене. 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 AutoCAD 
SAP 
ETABS 
Allplan (Nemetschek) 
MATLAB 
Microsoft Office 

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 
 В категория 

 
 
 


