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A В Т О Б И О Г Р А Ф И Я 

на 

проф. д. ик. н. инж. Николай МИХАЙЛОВ 
 

 

Роден съм на 03.11.1955 г. в с. Мъдрец, област Стара Загора. След завършване на 
средното си образование в Професионална гимназия по строителство, архитектура и 
геодезия „Лубор Байер“, гр. Стара Загора, продължих обучението си в Университета по 
архитектура, строителство и геодезия – гр. София, специалност „Транспортно 
строителство“. Имам специализация „Проектиране и строителство на пътища и 
автомагистрали“. 

Ръководител съм на катедра „Пътища“ към Факултета по транспортно 
строителство при УАСГ –гр. София от 2012 г. до днес, която през м. февруари 2018 г. се 
обедини с катедра „Транспортни съоръжения“ и вече е катедра „Пътища и транспортни 
съоръжения“ 

През 1991 г. получих образователна и научна степен „доктор“ с дисертация на 
тема: „Икономическа ефективност на капиталните вложения в пътното строителство“.  

На 06.12.2016 г. защитих научна степен „доктор на икономическите науки“ към 
Института за икономически изследвания на БАН. Дисертационният ми труд е на тема: 
„Корпоративното управление като движеща сила за подобряване представянето на 
предприятието“. 

Продължих своята образователна квалификация със специализации по 
мениджмънт в Икономическия университет - гр. Варна и Австрийската стопанска камара.  

2004-та година започна моята кариера като преподавател в Университета по 
архитектура, строителство и геодезия – гр. София. 

Изнасям публични лекции и съм гост лектор на различни научни форуми, 
дискусии и конференции, сред които: Национални конференции с международно участие, 
форуми на КРИБ и БАН, Българо-сръбски форум,  Военна Академия „Г. С. Раковски“, ВУЗФ. 

Професионалната ми кариера стартира в Главно управление на пътищата – Стара 
Загора, където заемах последователно  длъжностите: ръководител конструкторски отдел 
и главен инженер. През 1993 г. станах изпълнителен директор на „Пи Ес Ай“ АД , Стара 
Загора. Управлявах дружеството до 2002 г. Междувременно през 1998 г. оглавих 
Надзорния съвет на „Холдингово дружество Пътища“ АД. 

 От 2003 г. съм председател на СД на „Трейс Груп Холд“ АД.  Строителният холдинг 
е  публична компания, регистрирана на Българска фондова борса. От 2017 г. съм 
председател на Надзорния съвет на компанията. 

В своя професионален път членувам и съм учредител на организации, които със 
своята експертиза и инициативи активно участват в обществения живот на страната. 
Председател съм  на сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“, член 
съм на Българска браншова асоциация по пътна безопасност, Камара на строителите в 
България и Българска браншова камара „Пътища“. Съпредседател съм на Комитета по 
„Инвестиционни проекти и инфраструктура“ към Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България.  
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Председателствам Управителния съвет на фондация „Трейс за хората“, член съм 
на Управителния съвет на фондация „Буров“ и член на Съвета на настоятелите на 
Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, на 
Тракийски Университет , Стара Загора. 

През 2010 г. фондация „Буров“ ме удостои с Приз „Буров“ за индустриално 
управление . Отличен съм и с приза на Сдружението на пътните инженери и консултанти 
- "Инженер на годината 2012". През 2015 г. получих   орден „Прометей“ за изключителен 
принос към науката и образованието. 

Семеен съм, имам трима синове и една дъщеря. 
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