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РАДОСТ СТАМЕНОВА РАЙНОВСКА  

10 февруари 1957 год в гр. Ботевград, България  

 

 

 

Френска Езикова Гимназия, Варна, България  

 

Московски Архитектурен Институт, Москва, Русия Специалност" Жилищни и 

обществени сгради 

" Диплом N  Г- I 387285/ 23 февруари 1982 г.  

 

Варненски свободен университет“ Черноризец Храбър“ 

 „ ДОКТОР“ по Архитектура на сгради, конструкции , съоръжения и детайли 

Диплома № НС -52 от 28 ноември 2014 год - образователна и научна степен   

 

 

Проектантска организация Варна - ТПО Архитект проектант  
Ръководител Ателие  
 
Архитект - частна практика - Собственик и управител на фирма за проектиране и 
архитектурен дизаин "АТИКА - Р" ЕТ 
 
 
Технически супервайзер в Програма "ФАР" на UNDP ,,Красива България"  
 
Архитект - частна практика  
фирма за проектиране и архитектурен дизаин "АТИКА - Р"  
 
Преподавател ВСУ "Черноризец Храбър" Варна  
" Архитектурен факултет“, Катедра „ Архитектура и урбанистика“ 
Специалност  "Архитектура“ 

Преподавател в „Университет „ЮНИОН”, ”Факултет по градителски мениджмънт” по 

дисциплината: „Архитектура обществени сгради и комплекси”  - Белград-Сърбия   

Архитект - частна практика Собственик и управител . фирма за проектиране и 
архитектурен дизайн "АТИКА" ЕООД 
 
Преподавател ВСУ "Чернорезец Храбър" Варна  
" Архитектурен факултет“, Катедра „ Архитектура и урбанистика“ 
Специалност  "Архитектура“ 
Архитект - частна практика Собственик и управител . фирма за проектиране и 
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- WORD, EXCEL, CAD ПРОГРАМИ – Autocad , Archicad , Architectural Desktop 

Руски –отлично , Френски – много добре , Английски –добре, 
 
 
 



УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОС 
І . Гост – преподавател на трудов договор от   2004 до  2014-2015  във ВСУ „Черноризец Храбър” в 
дисциплините 

1. Лекционни курсове и семинарни занятия 
Обществени сгради и комплекси 
Хотели и ваканционни селища  
Архитектурна композиция  
Архитектура на експозиционните пространства 
 
Търговски и бизнес сгради  и комплекси   

       Въведение в архитектурното проектиране 
Интериор  
Дизайн за архитектурна  среда  
Арх. Конструкции   
 
2. Изготвяне на задания и методически материали за курсови задачи и проекти по дисциплината 
„Обществени сгради и комплекси” І-ва и ІІ-ра част 
3 . Ръководител на преддипломни и дипломни проекти 

ІІ. Гост - преподавател в „Университет „ЮНИОН”, ”Факултет по градителски мениджмънт” по дисциплината: 
„Архитектура обществени сгради и комплекси”  - Белград-Сърбия  - 2007 2010 

ІІІ. Организацонна дейност  

1. Организиране на извънаудиторна заетост на студентите, ръководене на студентски екипи  при участие в 
конкурки и пленери: 

 - Международен студентски конкурс в Смолян през 2006 година – ІІІ награда 
 - Национален преглед за архитектура – Визар 2006  
 - Международен студентски конкурс Изовер – 2010, 2011,2012 2014 
 

2.  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

- Защитена  Докторска дисертация на  тема: „Архитектура на училищните сгради – историческо 

развитие, съвременни тенденции и перспективи в началото на ХХІ век” 

- Разработени лекционни курсове по тематиката на дисциплината „Обществени сгради и комплекси”. 

Същите са  оформени като учебни пособия в електронен формат и са на разположение на студентите. 

Разработените теми са: Библиотеки, Музейни сгради, Зални сгради, Зали, Сцени, Спортни зали, 

Училищни сгради 

-  Участия в конференции – 5 бр. 

- Публикации  

1.  Райновска, Р. Реконструкция на социален учебно-професионален център (СУПЦ) „д-р 

Анастасия Железкова“ Варна и нова стратегия за обучение на деца с увреждания. // Пета 

Международна научно-приложна конференция „Архитектура, Строителство-Съвременност“, 08-10 юни 

2011,  ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България, с. 78. 

2. Райновска, Р. Тенденции в развитието на училищните сгради. // Алманах на ВСУ „Черноризец 

Храбър“ , Варна, кн 6, 2012, серия „ Архитектура и строителство“, с. 145. 

3. Ковачев, А., Р. Райновска, Многофункционалните училищни пространства-развитие и 

перспективи. // Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и 

съоръжения“ , 13-15 септември 2012.,Варна, с. 300   

4. Райновска, Р. Актуален поглед към реконструкцията на училищните сгради.// Шеста  

Международна научна  конференция „Архитектура, Строителство-Съвременност“ 30 май-01 юни 2013 - 

Варна , България, ВСУ „Черноризец Храбър“, с. 161 

5. Райновска, Р. Училището – фактор за развитие на обществото. // ХІІІ Международна научна 

конференция ВСУ’2013, 6-7 юни 2013, „ Любен Каравелов“, София , том ІІІ, с. ІІІ-111. 



6.  Райновска, Р. Активното дворно пространство – Основа за нови типологични варианти в 

композиционната структура на съвременните учебни сгради. Международна научна конференция NTSB- 

09 2014 

7.    Райновска, Р., К. Ванкова. Нова учебна среда за образованието на ХХІ век. Седма  

Международна научна  конференция „Архитектура, Строителство-Съвременност“ 28-30 май 2015 - 

Варна, България, ВСУ „Черноризец Храбър“ 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА- 

НЯКОИ ПО-ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ : 

 

1. Проекти  и реализации на обекти на образованието и социалната политика 

  Училище в гр. Георги Трайков -20 класно - основен и среден курс - проект  

  Училище в кв. Владиславово IП мкр -30 класно - сглобяема система - реализация  

  Училищен комплекс в Крим -Черноморское - 44 класно - реализация  

  Училище кв. Аспарухово Варна - 30 класно- проект  

  Училище 20 класа - Провадия - реализация  

   "Солвей-Соди" АД гр. Девня- Реконструкция, модернизация  на  Медицински центьр, Тържествена зала   

 Общежитие на "Солвей-Соди" АД в гр. Варна - 14 етажна сграда - преустройство в жилищна сграда - 

реализация  

   Хирургичен блок "Трансплантации " и " Ортопедия" МБАЛ "Св. Марина" Варна  

   Стационар за Клиника по Ортопедия МБАЛ "Св. Марина" Варна  

   Клинична лаборатория Обединена болница гр Девня - реализация  

 

2. Обществени сгради 

 Универсална спортна  зала „Провадия” за 1400 зрители в гр. Провадия - проект 

 Хотелски комплекс в гр. Бяла 

 Хотел „Доспат”  

 Жилищни кооперации – 27 броя реализации 

 Центьр "Юг" в к.к." Златни пясъци"- ресторант, дискотека, бърза закуска, кафе-сладкарница - реализация 

 Административна 14 етажна сграда на "Солвей-Соди" АД  гр. Девня - реконструкция - реализация  

 Вилно селище с басейн и ресторант в "Св. Св. Константин и Елена" – реализация  

 Вилно селище с басейн "Сан Суси" в Синеморец – в строителство 

 Заведение за бързо хранене на ул."Княз Борис" 41 -" Тропс къща" - реализация  

 Верига книжарници и офис сграда на "АБВ" АД гр. Варна - реализация  

 Бензиностанции – 4 реализации 

 Търговски центрове и комплекси от магазини – 6  реализации

 

 

Реализирани проекти по европейски програми  

 

   Център за обучение в гр. Варна бул. „Сахаров“ - 2011 

   Социален учебно професионален център за деца в неравностойно положение „д-р Анастасия Железкова”,  

Варна – проект – реализация  2012 

  Реконструкция и модернизация на библиотеки в Медицински университет Варна и Медицински колеж Варна- 

реализация  - 2012 -  2013 

   Центрове за настаняване на деца в неравностойно положение- ЦНСТ ж.к.”Изгрев“, гр. Варна  - реализация 

2015 

„Предварителни  и обемно-устройствени проучвания  за обект : Детско-юношески лагер с капацитет 
100 места в м-ст „Калето" , Природен парк „Златни пясъци", община Балчик, област Добрич" – 2015  
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Варна  д-р арх. Радост Ст. Райновска 


