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Собствено име(на) / Фамилия(и)
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Телефон(и)
E-mail
Интернет страница
Награди и референции
Дата на раждане
Пол

Арх. Веселин Н. Веселинов – сертифициран дизайнер на пасивни сгради
Ул. Виница 9, 1574 София (България)
0035928702205

Мобилен

00359887895029

vnv@vnv.bg ; veselinov@bauhaus-bg.com
http://vnv.bg/
http://vnv.bg/awards/
18 Ноември 1986
Мъж

Предпочитана длъжност / Архитект(Природосъобразна Архитектура); Управител организация/проект
Сфера на работа По – малко предпочитана длъжност: Консултант; Творчески дизайнер
Професионален опит
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя

01/01/2011 – до момента
Архитект, управител
Архитектурно проектиране, инвестиционно проектиране, идейно и техническо проектиране
„СТУДИО БАУХАУС” ООД и „БАУХАУС” ЕООД - http://www.bauhaus-bg.com/, ЕИК 131415903
ЕИК 131249118 , ж.к. Гео Милев, ул. „Виница” №9, вх.1, ет.3., ап.5, 1111 София (България) &
www.vnv.bg (Основател на VNV & NatureTecture (Природотектура) & Екологично Образование)

Вид на дейността или сферата на
работа

Архитектура, проектиране, управление на проекти, разработване на проектна документация за
инвестиционен проект

Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности

01/01/2014 – 01/07/2015
Архитект, проектен мениджър и организатор
Организиратор, лектор и консултант на 10-ти и 11-ти международен студентски конкурс „МултиКомфортна Къща” на теми: „Училище на бъдещето” и „Жилищна архитектура в студен климат”.
През 2014 г., със своите над 1500 участника от над 100 университета, конкурсът е най-големият
(студентски, но и като цяло архитектурен) конкурс в света със задължителни защити наживо:
http://www.isover-students.com/; https://www.facebook.com/Isover.Architectural.Contest.Bulgaria
“Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД, направление Изовер - http://www.isover.bg,
ЕИК 131234803, гр. Костинброд, София (България)
Архитектура,управление на проект, консултиране в сферата на устойчива архитектура, пасивно
строителство, енергийна ефективност, обществени сгради за образование, жилищни сгради

Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
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01/04/2013 – 12/05/2013 & 09/2014
Кандидат народен представител в 23, 24 и 25 МИР, гр. София – 3-то и 4-то място в листата на
партия „Зелените”, http://izbori.zelenite.bg ; http://izbori.zelenite.bg/listi_43_ns/sofia25-mir
Участие в обществени и природни каузи

За повече информация http://europass.cedefop.europa.eu
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Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя

15/09/2013 – 15/09/2014
Aрхитект на почасова работа
Архитектурно проектиране, инвестиционно проектиране, идейно и техническо проектиране, 3D
„Интегра Консулт Проект” ЕООД - http://www.integraconsultproject.com/, ЕИК 131225423
бул. „Христо Смирненски” №2, София (България)

``

Вид на дейността или сферата на
работа

Архитектура, проектиране, управление на проекти, разработване на проектна документация за
инвестиционен проект

Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности

01/10/2011 – до момента
Aрхитект на почасова работа
Архитектурно проектиране, проектиране на детайли за Пасивни сгради, 3D моделиране на
Пасивни сгради, управление на проекти, бизнес стартиране на фирма Медиятекчър ЕООД
„МЕДИЯТЕКЧЪР” ЕООД - http://www.mediatecture.eu/, ЕИК 201693641, собственост на Die
Werkbank Medienproduktion und Verlag GmbH, Австрия – http://www.diewerkbank.eu
ж.к. Борово, бул. „България” №58, вх.А, ет.4., ап.17, 1680 София (България)

Име и адрес на работодателя

``

Вид на дейността или сферата на
работа

Архитектура, Дизайн, ИТ

Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности

01/01/2010 – 01/01/2012

Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
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Управител
Управление и консултиране на проекти, комуникация с клиенти, назначаване на служители,
съвместна дейност в екип с финансист, дизайнер, счетоводител, адвокат, подизпълнител,
проектант и т.н.
„ЕЙ БИ ЕС” ЕООД - http://abs.bg/ , ЕИК 201082543
Бул. „Никола Вапцаров” № 35 , София (България)
Управление и консултиране на проекти в сферата на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
и енергийна ефективност (ЕЕ) ; инвестиционно консултиране и бизнес развитие
01/7/2009 - 31/7/2009
Стажант
Енергоефективни сгради - стандарт за Пасивни къщи
Rongen Architekten - http://www.rongen-architekten.de/
Propsteigasse № 2, 41849 Wassenberg (Германия)
Архитектура, енергийна ефективност

01/11/2007 - 28/02/2009
Стажант
Архитектурно проектиране, идейно проектиране
„Архитектурна агенция Братя Кадинови” ЕООД - http://kadinovibros.com/, ЕИК 121230913
ул."П.Волов" № 11, 1000 София (България)
Архитектура

01/08/2006 - 31/12/2006
Стажант
Архитектурно проектиране, инвестиционно проектиране, идейно и техническо проектиране
„СТУДИО БАУХАУС” ООД - http://www.bauhaus-bg.com/, ЕИК 131415903
ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” №17, вх.1, ап.1., 1574 София (България)
Архитектура, проектиране, управление на проекти, разработване на проектна документация за
инвестиционен проект
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Образование и обучение
Дати

2006 - 2011

Наименование на придобитата
квалификация

придобита квалификация "Архитект" (степен магистър), катедра История и Теория на
Архитектурата

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

УАСГ - Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
бул. Хр. Смирненски N1, 1046 София (България)

Дати

2005 - 2006

Наименование на придобитата
квалификация

в процес на придобиване квалификация "Архитект"

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Варна (България)

Дати

2000 - 2005

Наименование на придобитата
квалификация

Средно образование

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Немски и руски език

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

73 СОУ "Владислав Граматик"
София (България)

Лични умения и
компетенции
Майчин (и) език (езици)

Български

Чужд (и) език (езици)

Разбиране

Самооценка

Слушане

Европейско ниво (*)

Говорене
Четене

Участие в разговор

Писане

Самостоятелно
устно изложение

английски

C1

Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
C1
C1
C1
C1
на владеене
на владеене
на владеене
на владеене
на владеене

немски

C2

Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
C2
C2
C2
C2
на владеене
на владеене
на владеене
на владеене
на владеене

B2

Самостоятелно
Самостоятелно
Самостоятелно
Самостоятелно
Самостоятелно
ниво на
B1
ниво на
B2
ниво на
B1
ниво на
B1
ниво на
владеене
владеене
владеене
владеене
владеене

руски

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Компютърни умения и компетенции

Adobe Photoshop CS 3.0 & 5.0, ArchiCad 18 (от 2007г. – ArchiCAD 9), Artlantis 3.0, Adobe Illustrator
CS 3.0, Microsoft Office, слабо владеене на 3D Studio Max, Revit 2013 и AutoCad 2008, PC & iMac

Артистични умения и компетенции

Гъвкав, артичен, концептуален, обърнат към природата, отговорен, отворен към света,
вдъхновен и вдъхновяващ, търсещ. Интерес към усъвършенстване на уменията в областта на
фотографията, изобразителното изкуство, скулптурата и макетирането. Любителски интерес
към кино, театър и сценография. Дарба за писане. Добри комуникационни умения при говорене
пред публика. IQ 156 – резултат в горния 1% на населението на Р. България.

Свидетелство за управление на МПС
Спортни занимания
Духовни практики
Пушач/непушач
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Категория „B” – лек автомобил
Плуване, планинско ходене и катерене, участие в туристически преход „Ком-Емине” 2011 г.,
2012 г. & 2013г. (720 км пеша), шахмат, скуош, футбол, катерене, тичане, кънки на лед, сърф.
Йога. Вегетарианец. Ведическо кулинарно изкуство.
Непушач
За повече информация http://europass.cedefop.europa.eu
© Европейски Общности, 2003 20060628

Награди *Международен архитектурен конкурс за студенти Isover 2009 - 1. място на ниво България, 2.
място на международно ниво измежду 48 проекта от 16 държави (http://isover-students.com/)

*Едногодишна стипендия, осигурена от Изовер България във връзка с взаимно сътрудничество
2009 – 2010
*Награда в студентски конкурс Positive 2011 – проект “REките”, тема “Reused Spaces”
(http://www.positive.bg/)
*Награда в он-лайн конкурс за пътеписи: „E-3: Път към Любовта”
(http://vesel-in.blogspot.com/2015/03/e-3.html)

Допълнителна информация * Участие в конкурси :
и проекти

-Биенале на българския дизайн 2008
-Архидея 2008 – интернет конкурс – участие с “Музей на художествената гимнастика”
-Isover 2009 (офис сграда) - 1. място на ниво България, 2. място на международно ниво
измежду 48 проекта от 16 държави - http://www.isover-students.com/content/view/21/136/
- Japanese architect 2009 - “New community gathering place” - http://www.cgco.co.jp/kyougi/#/home/
-3rd Advanced Architecture Contest organized by IAAC 2009 – “The self sufficient city” http://www.advancedarchitecturecontest.org/contest/index.html#top
-Студетнска изложба – Лятна студентска практика в Хърватска и Италия 2009 – фотографии
-Студентска изложба – Позитив / Негатив 2009
-Студентска изложба – „Студент на годината”, УАСГ, София 2010
-Международен архитектурен конкурс за спортен център в гр. София „Collider Activity Center”,
организиран от Walltopia Ltd, 2013 – в екип на ЕнЕф Дизайн и Консултинг ЕООД,
*Участие в студентска практика с образователен характер в Австрия и Германия 2007г. –
катедра Теория и История на Архитектурата, УАСГ, гр. София
* Участие във ВИЗАР 2007 (Европейски награди за българска Архитектура) като преводач на
журито и международните архитекти - http://www.vizar.org/BG/
* Участие в workshop към Sofia Design Week 2009 - в българо - германски съвместен колектив от
студенти под ръководството на проф. Филип Тойфел (Германия). Тема на workshop - търсене
на нова идентичност на Софийска Градска Художествена Галерия - http://sofiadesignweek.com/
*Участие в студентска практика с образователен характер в Хърватска и Италия 2009г. –
катедра Теория и История на Архитектурата, УАСГ, гр. София
* Участие на доброволчески принцип в благотворителна изложба с авторски фотографии и
колажи, проведена в УАСГ, гр. София, организирана по повод на годишна студентска практика
в чужбина.
* Pecha Kucha Night Sofia Vol 5, 2010 – презентиране на утопията “София 2020” http://pechakuchasofia.wordpress.com/
* Участие в журирането на архитектурен конкурс ISOVER MULTI- COMFORT HOUSE 2010, като
съглашателен глас в предварителния етап на националното ниво на конкурса. Останалите
членове на журито : проф. арх. д-р Благовест Вълков – УАСГ гр. София (www.uacg.bg); доц. д-р
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инж. Александър Киров – ВСУ гр. Варна (www.vfu.bg); арх. Георги Николов – архитектурно
студио АРХЕ (www.apxe.eu)
* Участие в журирането на 7-ми архитектурен международен конкурс ISOVER MULTICOMFORT HOUSE 2011 Небостъргач в Ню Йорк, като член на журито на националното ниво на
конкурса. Останалите членове на журито : доц. арх. д-р Боряна Геновa – УАСГ гр. София
(www.uacg.bg); Мария Кухтева – управител на Сен-Гобен Констракшън Продъктс България –
Изовер (www.isover.bg); арх. Георги Николов – архитектурно студио АРХЕ (www.apxe.eu).
Информация за журирането : http://www.isover.bg/details/Novini/Tri-nebostyrgacha-shtepredstavyat-Bylgariya-na-Mezhdunarodniya-konkurs-v-Praga/node/116/subnode/598/
* Участие в архитектурен конкурс ISOVER MULTI- COMFORT HOUSE 2010 & 2011 & 2012, като
помощник при организацията на конкурса и връзка с участващите студенти, водене на лекция
* Графичен дизайн – оформление на представителните материали на „ЕЙ БИ ЕС” ЕООД
* Участие в workshop към Sofia Architecture Week 2011 – Тунинг София – концепция за
обновяване на градски подлез, с участието на Хавиер Пеня (http://www.xpiral.org/) и
Трансформатори (http://transformatori.net/)
* Участие в workshop към Sofia Architecture Week 2011 – Мобилна градска станция – концепция
за събиране и извърхляне на градските отпадъци, под формата на игра, с участието на
Алберто Яковони (http://www.ma0.it/) и Функт (http://funkt.eu/)
*Студентски конкурс Positive/Negative 2011 (http://www.positive.bg/) – тема Reused Spaces
* Участие в журирането на 8-ми архитектурен международен конкурс ISOVER MULTICOMFORT HOUSE 2012 за Обновяване и обществено развитие на пост-индустриална
зона в Нотингам, Великобритания“, като член на журито на националното ниво на конкурса.
Останалите членове на журито : доц. арх. д-р Боряна Геновa – УАСГ гр. София (www.uacg.bg);
Мария Кухтева – управител на Сен-Гобен Констракшън Продъктс България – Изовер
(www.isover.bg); арх. Георги Николов – архитектурно студио АРХЕ (www.apxe.eu), арх. Жулиан
Начев. Информация за журирането : http://www.isover.bg/details/Novini/Priklyuchi-natsionalniyaetap-na-8-mi-mezhdunaroden-konkurs-Izover-Multi-Komfortna-Kyshta-/node/116/subnode/613/
*Участие в журирането на архитектурен конкурс за интериор и декори на Студио 5 2012г. в
Българска Национална Телевизия (БНТ), организиран съвместно от БНТ и Sofia Design Week.
Участие като техническа комисия /предварително журиране/ преди финалния етап на
журиране, с членове: Севда Шишманова (директор „Програма БНТ1), Албенова Колчакова
(продуцент на „Денят започва” БНТ), WhAT Association (архитекти и съорганизатори в
журирането), Боряна Зафирова (ръководител проекти, Sofia Design Week), Даниела Топалова и
Димитър Славчев (архитекти), Никола Тороманов (сценограф), Дамян Петров (главен
режисьор, БНТ). За повече информация: сайта на конкурса(http://tvstudio5.com/), сайта на БНТ
(http://bnt.bg/), сайта на WhATA (http://whata.org/), сайта на Sofia Design Week
(http://edno.bg/sofia-design-week-2012/festivalat)
*Активно участвие в обществени дебати, легални граждански протести във връзка със Закон за
изменение и допъленние на Закона за Горите (ЗИД на ЗГ), свързано с опазването на природата
и горите на територията на Р. България, включително мотивирано предложение за промени в
закона. Повече по темата за гражданските протести – авторска публикация:
http://www.dezona.com/all-blog-zone/item/1416-arhitekt-veselin-veselinov-orlovo-gnezdo-i-polet-nadbylgarskata-gora-na-hartiq.html
*Активно участие на доброволни начала при погасяването на пожар, с обхват от 250 дка, на
територията на Природен Парк Витоша, местност Бистришко Бранище. Повече по темата –
авторска публикация: (http://www.dezona.com/all-blog-zone/item/1446-fitil-den-3-grupata-na-kmetaot-arhitekt-veselin-veselinov.html) & интервю в частен телевизионен канал
(http://www.youtube.com/watch?v=vcnZhyc5sh0)
* Участие в гражданска група, протестираща и водеща конструктивен диалог с Столична
Община срещу общински проект за изграждане на автомобилен булевард върху територията на
един най-големи паркове в София – Борисова Градина и местност Погребите.
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* Участие в работилница към Sofia Architecture Week 2012 – Индустриално архитектурно
наследство – металургичен комбинат Кремиковци – концепция за ревитализиране и
съживяване на територията на най-големият завод на Балканския полуостров, напостоящем
изоставен и нефункциониращ, организатор Envitecture (http://envitecture.com/)
* Участие в работилница към Sofia Architecture Week 2012 – Пещ – как се строи глинена пещ
*Участие в архитектурен конкурс за спортен център „Collider Activity Center”
(http://www.collider.eu/), организиран от Уолтопия ООД (гр. София, България)
*Участие с авторски колективен проект в творческа работилница за 3D mapping върху паметик
„1300г. България” пред НДК – прожекция: http://www.streamer.bg/bg/400/filmpage-go
*Доброволческо участие в проект „Алчен за здраве” – направа в екип на 5 макета на Витоша,
използвани за игра и урок в две столични училище с деца от 5 и 6 клас
*Представяне на архитектурното задание в 10-ти международен конкурс за студенти по
архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща” 2014, на тема – Училище на Бъдещето в
Газиантеп. Ноември 2013г., гр. София (http://bit.ly/Ik7h96)
*Събитие „Ден на Мулти-Комфортната Къща. Награди енергийна ефективност на Изовер” –
идеи и консултиране на програмата, темите и участниците. Участие като модератор в
събитието. Ноември 2013г., гр. София (http://bit.ly/1gjhqim)
*Специализиран курс, организиран от АСЕМ (www.asem-bg.org) и Център за продължаващо
обучение към УАСГ (Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София –
www.uacg.bg), на тема: „Естествени строителни материали и технологии за строителство с тях”,
с резултат от курсовата работа: „Отличен”.
*Mild home конкурс – дизайн на устойчиво, зелено еко-селище с естествени материали,
стандарт пасивна сграда, плюс енергийна архитектура, базирано на любовта и семейните
взаимоотношения: http://bit.ly/1lwQzon
*Реконструкция на Младежки Дом, гр. Силистра – заснемане, идеен и технически проект.
Ръководител проект: проф. д-р арх. Стефан Попов, Интегра Консулт Проект ЕООД. Площ
сграда = повече от 5000 кв.м.
*Реконструкция на 145 ОУ „Симеон Радев”, гр. София – идеен и технически проект.
Ръководител проект: проф. д-р арх. Стефан Попов, Интегра Консулт Проект ЕООД. Площ
сграда = повече от 11 000 кв.м.
*Гугенхайм, Хелзинки – идеен проект в международен конкурс за музей. Ръководител проект:
арх. Васил Кашукеев, Интегра Консулт Проект ЕООД
* 4. Място в Конкурс за Зелени Идеи на Загорка 2014г. - Проект за плюс-енергиен пасивен офис
в гр. Стара Загора за бюджет до 50 000 лв. с площ от 47 кв.м. ”E3 Тек (Етно! Еко! Енерджи!
Тек!)”: http://vnv.bg/2014/08/04/e3-tech
*Проект „Екологично Образование” (Съосновател): образователно – интеракивна
доброволческа мисия за извънкласно информиране на деца в сферата на: екологична
архитектура и устойчиво развитие: “Класна стая под брезата”, гр. Костинброд, България. Роля:
Архитекура; Творчество и Креативност; Управление на проекта и организация; Маркетинг и ПР;
Финанси и спонсори и др.: http://vnv.bg/2015/03/16/ecological-education
Членства
Посещения на професионални
мероприятия и обучения
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* Членства : Българска фотоволтаична асоциация (БФА – www.bpva.org) 2010 – 2011 ;
Младежки клуб по пешеходен и вело туризъм, гр. София 2012 – 2015 ;
* Посещения на професионални мероприятия :
 Биенале на архитектурата във Венеция, Италия 2006 & 2008 ;
 Биенале на изкуствата във Венеция, Италия 2009 ;
 Софийска седмица на архитектурата 2009 & 2010 (София, България) ;
 Софийска седмица на дизайна 2009 (София, България);
 Българско биенале за дизайн 2008 (София, България);
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 Триенале на архитектурата в София, България 2006 & 2009 ;
 Pecha Kucha Night София, България – Vol 1, 3, 5 – 2009 & 2010
 Конференция за пасивни сгради в София, България 2009 , организирана от ИГ –

Пасивни сгради България ;

 Конференция за Енергийна Ефективност (ЕЕ) и Възобновяеми Енергийни Източници

(ВЕИ) в София, България 2010, организирана от Виа Експо

 Курс на тема „Завършване на продажби”, организиран от Enthway Agency Paris, 2010
 Oбучение за компютърна програма за мулти – комфортна къща : МКК Дизайнер 2.0,

организирано от Изовер в Инсбрук 2010 (Австрия)

 Abitare Talks – тема „Трябват ли ни музеи”, София, България, 2010
 Обучение на тема Мулти – комфортна къща (МКК), организирано от Изовер, Виена,

Австиря, 2011

 Фотоволтаика в България, конференция в София, България 2010, организирана от БФА
 Конференция за пасивни сгради в София, България 2011, организирана от ИГ –

Пасивни сгради България

 Обучение – семинар на тема Мулти – комфортна къща (МКК), организирано от Изовер,

София, България, 2011

 Обучение – семинар на тема Енергийно-ефективни решения за реновации с Мулти –
















Интереси

комфортна къща (МКК), организирано от Изовер, София, България, Октомври 2011
Софийска седмица на архитектурата 2011 (София, България)
Pecha Kucha Night София, България – Vol 9 – 2011
Positive/Negative 2011 – студентски архитектурен конкурс
TEDxBG 2012
Семинар за строителство с ествени материали, школа по строителство с глина,
Белоградчик, България 2012
Софийска седмица на дизайна 2012 “В контекста” (София, България);
Участие като доброволец в строителството на къща от глина и естествени материали в
с.Извос, гр. Белоградчик
Софийска седмица на архитектурата 2012 “Архитектура търси култура” (България);
Курс за изчисляване на сгради по стандарт за енергийна-ефективност „Пасивна сграда”
чрез Passive House Planning Package (PHPP)
Конференция „Енергийна ефективност на сгради” – Германският опит и възможностите
за партньорство в България – 22. Октомври 2013, гр. София (Германо – Българска
индустриално – търговска камара)
Форум за устойчивост, организиран от Български Съвет за Устойчиво Развитие, м.
септември, 2014г., гр. София
10-ти международен студентски конкурс „Мулти-Комфортна Къща”, Букурещ, Румъния:
http://vnv.bg/2014/10/11/school-of-the-future/
11-ти международен студентски конкурс „Мулти-Комфортна Къща”, Астана, Казахстан:
Природа+Архитектура: Интерактивна лекция, част от образователна програма за
обучение на служители в защитени територии, организирана от Асоциация на
Парковете в България: http://vnv.bg/2015/05/19/naturetecture/

* Интереси - Архитектура, история на архитектурата и изкуството, съвременно изкуство,
фотография, кино, устойчиво развитие, енергоефективна архитектура, спорт, пътешестване,
доброволчество, благотворителност, йога и връзка с Бог
* Интерес към: работа с високо квалифицирани професионалисти, работа в група, развиване на
нови концепции за обитаване и градоустройствено развитие, придобиване на компетенция в
областта на традиционните,но и новите материали и технологии, опазване на арх. наследство.

Личен сайт - архитектура http://vnv.bg
LinkedIN профил

http://www.linkedin.com/in/veselinov

Facebook профил http://www.facebook.com/vnves
Блог за приключения и писане
Фотография

http://vesel-in.blogspot.com/
http://www.flickr.com/photos/72736039@N07/

DeZona профил с включени проекти http://www.dezona.com/veselin-veselinov-blog.html
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