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ОПИТ в сферата на ландшафтно-архитектурната дейност
Член на ръководния орган на Софийския клуб към Съюза на
ландшафтните архитекти
София, България (сеп. 2013 г. – до сега)

Иван
Петров
Андонов

Ландшафтен архитект, „Ковачев архитекти” ЕООД
София, България (юли 2012 г. – авг. 2013 г.)
Едногодишно сътрудничество с чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев в
сферата на ландшафтното проектиране и изследване на градската среда и
устойчивото планиране.

Ландшафтен архитект на свободна практика

Ландшафтен архитект

София, България (2010 г. – до сега)
Работил с арх. Галина Милкова, чл.-кор. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, арх. Мария
Генова, инж. Антон Начев - KMCS и др.
Собствени проекти: 9 проекта за паркоустрояване на вилен парцел, 2 проекта
за паркоустрояване на комплекс от затворен тип.

Опит на длъжността „Технически ръководител”
строителството и ландшафтната архитектура

в

сферата

на

Пловдив | София, България (2005 г. – 2009 г.)
Работил с ланд. арх. Никола Маргов, ланд. арх. Мария Генова, Vesta Ind., TBM
Services.

ОПИТ в строителството и монтажите по алпийски способ
Дългогодишен опит в строителството по алпийски способ
Основни направления: монтажи, топлоизолиране, почистване на фасади,
боядисване, екипиране на обекти, експертизи, ремонт на покриви,
довършителни ремонтни дейности и др.

Монтаж на сценични съоръжения и обезопасяване на концертни
събития
Sonisphere 2010 г. (Rammstein, Metallica и др.), Madonna 2009 г., Metallica 2008 г.,
Kylie Minogue 2008 г., Snoop Dogg 2008 г., Мark Кnopfler 2008 г.

Поставяне на външна реклама
По-значими обекти - Mall of Sofia, Паметник на Цар Освободител, Булгартабак
Холдинг и др.

ОПИТ в други сфери
Печатар на холограми, „Демакс – холограми” АД
София, България (сеп. 2009 г. – апр. 2012 г.)
Работил с държавни ценни книжа.

Търговец

на

едро,

„Юнайтет

Медикъл

Къмюникейшън“

София, България (2007 г.)

Председател на алпийски клуб „Dream Extreme”
Пловдив, България (2005 г. – до сега)
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Магистър, спец. “Ландшафтна Архитектура”
София, България (сеп. 2005 г. – окт. 2011 г.)

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия
Tехник-озеленител, “Парково строителство”
Пловдив, България (сеп. 2000 г. – юли 2005 г.)

НАГРАДИ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСИ
●

Грамота от Ректора на Лесотехнически Университет за високи постижения

●

Участие в Националния пленер за Вторичен столичен център – отлични
отзиви от журито на конкурса и архитектите преподаватели от катедра
Градоустройство към УАСГ, 2009 г.

●

1-ва занижена награда на Съюза на архитектите в България на Национален
студентски пленер на тема: „Детски културно-развлекателен център в
Морската градина на Бургас”, 2008 г.

●

3-то място в Национален конкурс за студентско научно творчество – БСУ,
тема: „Съвременно вертикално озеленяване”, 26 март 2008 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ
●

Отлично владеене на AutoCAD

●

Много добри познания по Photoshop

●

Много добри познания по InDesign

●

Отлично владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point)

ЕЗИЦИ
● Български – отлично владеене
● Английски – работно ниво
● Руски - работно ниво

