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Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. АТАНАС КОВАЧЕВ  
(1954 г., Карнобат, България, Европа) 

 
Член-кореспондент на Българската академия на науките (от 2008). 

Чуждестранен член на Руската академия на архитектурата и строителните науки 
(от 2010). Почетен член на Украинската академия на архитектурата (от 2008). 
Професор на Международната академия на архитектурата (от 2009). Професор 
по „Градоустройство и териториално устройство” (от 2002). Доктор на 
архитектурните науки (от 2005).  

 
Почетен гражданин на град Карнобат (от 2014). Носител на Почетния 

знак на Столична  община (от 2014). Почетен член на Съюза на ландшафтните 
архитекти в България (от 2014). Носител на Почетния знак на Лесотехнически 
университет, София (от 1998).  
 

Декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ (от 
2015). Ръководител на катедра „Архитектура и урбанистика“ при  Архитектурния 
факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ (от 2014). Декан на Факултет „Екология и 
Ландшафтна архитектура” при Лесотехнически университет (ЛТУ), София (2007-
2011; 2011-2015). Ръководител на катедра „Ландшафтна архитектура“ при 
Факултета по „Екология и Ландшафтна архитектура на ЛТУ (1994-1995). 

 
Официален експерт на Националната агенция за оценяване и 

акредитация (НАОА) при Министерския съвет на Република България (от 2002). 
Лицензиран експерт на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за 
извършване на оценка на въздействие върху околната среда  (от 1996).  
 

Член на: Президиума на Висшата Атестационна комисия (ВАК) при 
Министерския съвет на Република България (2009-2011); Специализирания 
научен съвет по “Архитектура” при ВАК (2002-2010); Специализирания научен 
съвет по “Лесовъдство и Екология” при ВАК (2007-2010); Съюза на архитектите 
в България (от 1984), Камарата на архитектите в България (от 1991); 
Федерацията на Научно-техническите съюзи в България (от 1990); Съюза на 
учените в България (от 1992); Управителния съвет на Българския съвет за 
устойчиво развитие (2014 г.) и др. 
 

Член на редакционните съвети на издания в чужбина и в България: 
АКАДЕМИЯ. Архитекутра и сторительство, Москва, Россия, Российская академия 
архитектуры и строительных наук; Ландшафтная архитектура. Дизайн, Москва, 
Русия;  Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. Иркутский 
национальный исследовательский технический университет.  Иркутск, Россия; 
Journal of BALKAN ECOLOGY (International journal for scientific, educational and  
applied information covering all aspects of the processes concerning the 
environmental quality of our planet); Архитектура,  Съюз на архитектите в 
България; Инженерни науки, БАН и др. 

 
Научни му интереси са в областта на теорията и историята на 

архитектурата, градоустройството и териториалното устройство; развитието на 
зелените системи; сградите и комплексите за отдих; екологичните проблеми на 
населените места; устойчивото развитие на териториите. Принос в 



 2 

градоустройствената теория и практика са предложенията му за: съвременно 
нормиране с отчитане на количествени и качествени показатели за устройство и 
развитие на зелените площи; изработване на Урбанистични модели за 
териториално-пространствено развитие на макроструктурата на големите 
градове и на Модели за транспортно-пешеходна достъпност до елементите на 
зелената система в населените места.  
 

Автор e на повече от 250 научни разработки (монографии, студии, 
статии, изследователски проекти, научни доклади, експертизи) в посочените 
области, публикувани в специализирания архитектурен печат у нас и в чужбина 
на български, руски, английски, френски, немски и сърбохърватски езици. 
Изнесъл e над 80 Доклада на Национални и Международни научни конференции, 
в т.ч. и Пленарни доклади. Забелязаните цитати на научни публикации, проекти 
и реализации у нас и в чужбина  са повече от 300, а рецензиите и отзивите за тях 
– над 150.  

 
Самостоятелно е разработил и публикувал 11 монографии и 

учебници: Градоустройство (1999), Съвременно градоустройство (2000), 
Териториално устройство (2000; 2009), Зелената система на София. 
Урбанистични аспекти” (2001; 2005), Градоустройство, Част 1. Основи на 
теорията и практиката на градоустройството” (2003; 2013), Градоустройство, 
Част 2. Актуални проблеми на съвременното градоустройство (2003; 2013) и др. 
Автор e на 8 колективни монографии, издадени в България и в чужбина (САЩ и 
Русия). 
 

Разработил е самостоятелно или като ръководител на колектив над 
140 архитектурни, градоустройствени и паркоустройствени проекта - повече от 
половината са спечелени с първи награди от конкурси и са реализирани.  

 
Член и ръководител е на колективи разработили проекти по 

Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013) за общините София, 
Варна, Смолян и Перник - реализирани. 

 
Един от авторите е на: Районната устройствена схема на група 

общини – Пловдив, Марица, Родопи, Куклен, Садово (област Пловдив) (2009-
2010); Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на 
Варна (2012-2013).  

 
Автор е на Общите устройствени планове (ОУП) на най-големите 

български общини, на много големи, големи, средни и малки градове: София и 
Столична община (1998- 2009); Пловдив и Община Пловдив (2005-2007); Варна и 
Община Варна (2006-2012); Благоевград и Община Благоевград (2007-2010); 
Шабла и Община Шабла (2008- 2011); Бургас (2008-2011), както и на ОУП в процес 
на разработка - Плевен и община Плевен (от 2010); община Правец (от 2014), 
община Кърджали (от 2015), община Момчилград (от 2015); община Антоново (от 
2015); община Джебел (от 2015); община Кирково (от 2015); община Чепеларе (от 
2015) и др.  

 
Ръководител колектив и главен проектант е на Подробния 

устройствен план – План за регулация и застрояване на АЕЦ “Козлодуй” (2006- 
2008). Разработил в колектив: Подробни устройствени планове – Планове за 
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регулация и застрояване на: ж.к. “Младост 2” и ж.к. “Младост 3”, София (2006- 
2007); Северен парк – разширение, София (2006- 2007 г.); ж.к. „Зорница”, Бургас 
(2010); Шабленско езеро (2010); Дуранкулашко езеро (2010); Велико Търново  - 
централна част (2010-2015) и др.  
 

Самостоятелно или  в колектив е печелил награди от: национални 
архитектурни конкурси (1989, 1990; 2011); национални градоустройствени 
конкурси (1994; 2000; 2015); национални паркоустройствени конкурси (2000; 
2006; 2009); национални научноизследователски конкурси (1992; 1995; 1999); 
международни конкурси за книги по архитектура, градоустройство и 
териториално устройство (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009; 2014); 
международни конкурси за иновационни проекти (2000 г. - Брюксел, Белгия; 
2000 г. - Токио, Япония; 2001 г. - Питсбърг, САЩ; 2001 г. – Москва, Русия). 
 

Лауреат е в конкурси за книги по архитектура и градоустройство на:  

 Десетото (2003), Единадесетото (2006), Дванадесетото (2009) и 
Четиринадесетото (2015) Световно триенале на архитектурата «Интерарх»;  

 VIII (2000); ХI (2003);  ХII (2004), на ХIV (2006) и XXII (2014) Международен 
фестивал “Зодчество”, Москва, Русия; 

 XIII (2005) Международен конкурс на Международната асоциация на 
съюзите на архитектите, Москва, Русия. 

 9-ия Международен салон за иновациии – EAST-WEST EURO INTELECT 
(2001) в конкурса за „Домът на бъдещето“  
 

Носител е на награди от:  

 Национални прегледи на българската архитектура, организирани от Съюза 
на архитектите в България през 1993 и 2004 в конкурси за книги по 
архитектура и градоустройство.; 

 Съюза на учените в България за високи научни постижения за 2010 г. (с 
труда „Териториално устройство” – 2009) и 2014 (с труда „Градоустройст-
во“ в две части – 2013); 

 Националния конкурс „Сграда на годината - 2013“ - Специалната награда в 
категория „Образование и спорт“;  

 Съюза на архитектите в България - най-високата награда „Златен капител“ 
на два пъти (2014;2015) и много други. 

 


