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ПРОФИЛ НА
ПРЕДПОЧИТАНА
ДЛЪЖНОСТ

МЕНИДЖЪР ПРОЕКТИ
ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНТРОЛ

ТРУДОВ СТАЖ
Февруари 2016 –
Октомври 2022
(6 години и 9 месеца)

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дирекция „Спорт и младежки дейности“
plovdiv.bg/item/sport
▪ Контрол по изпълнението на договори за проектиране и строителство
▪ Организационни дейности в направление Спорт
Вид на дейността или сферата на работа Централна общинска администрация

Март 2015 – Януари 2016
(10 месеца)

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“
mrrb.government.bg
▪ Подготовка на доклади, отговори и становища по устройство на територията
▪ Участие в одобряване на инвестиционни проекти от национално значение
▪ Разглеждане и представяне пред работна група на общи устройствени планове на общини и
изпълнение на съпътстващи дейности по тяхното финансиране
Постижения: Успешно изпълнение на бюджета на дирекцията за 2015 в рамките на
предварително изготвена прогноза
Вид на дейността или сферата на работа Централна държавна администрация

Ноември 2013 – Декември 2014
(1 година и 2 месеца)

СТАРШИ ЕКСПЕРТ
МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Дирекция „Устройствено планиране на територията“
mip.govornment.bg
▪ Осъществяване на методическото ръководство и контрола върху цялостната дейност по
устройствено планиране на територията, включително провеждане на държавната политика и
координация на дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната
власт, както и на органите на местното самоуправление и местната администрация
▪ Дейности по финансово подпомагане изработването на над 90 общи устройствени планове
на общини със средства от държавния бюджет
▪ Участие в национален експертен съвет
▪ Изготвяне на становища по изменение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и
специализираната нормативна уредба
▪ Оценка на технически предложения и участие в комисии по Закона за обществените поръчки
(ЗОП)
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Постижения: Експерт Специфични дейности в проект по Оперативна програма
„Административен капацитет“ (ОПАК) за създаване на Национален регистър на плановите
документи в областта на устройство на територията
Участие в приемането на 30 общи устройствени планове на общини на национален експертен
съвет – petkovstudio.com/oup.html
Вид на дейността или сферата на работа Централна държавна администрация

Ноември 2008 –
Септември 2012
(3 години и 10 месеца)

СТАРШИ ЕКСПЕРТ / ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ / ЧЕРТОЖНИК
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВИТОША“
Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството“
Отдел „Кадастър и регулация“
raionvitosha.eu
▪ Изготвяне на скици, удостоверения и официални документи по технически услуги
▪ Съгласуване на градоустройствени и инвестиционни проекти
▪ Извършване на проверки на територията Драгалевци и Природен парк „Витоша“
▪ Участие в комисии и други специфични дейности като количествена оценка на щети по
сгради от земетресение (22 май 2012)
▪ Използване на специализиран софтуер за документ-оборот и работа с клиенти (управление
на опашките)
Постижения: Успешно развитие в йерархията на организацията
Участие във въвеждане на Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008
Вид на дейността или сферата на работа Районна общинска администрация

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Април 2014
(3 годишно обучение)

Научна специалност „Териториално, ландшафтно
устройство и градоустройство“

Редовен докторант

Университет по архитектура, строителство и геодезия, град София
Архитектурен факултет, катедра Градоустройство
▪ Тема „Идентичност и урбанистични проблеми на средата за млади хора“
Октомври 2010
(2 годишно обучение)

Социология / Градски изследвания

Семестриално завършена магистърска програма

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Философски факултет
▪ История на града, Урбанизъм и визуална култура, Емпирични социологически изследвания,
Свобода и регулация в градската икономика
Участие в проект „Стратегия за обществените пространства на София – създаване на места
(PLACEMAKING) – пространство НДК“ – petkovstudio.com/placemaking.html

Септември 2003 –
Февруари 2011
(6 годишно обучение)

Урбанизъм

ОКС Магистър и ОКС Бакалавър

Университет по архитектура, строителство и геодезия, град София
Архитектурен факултет
▪ Общо и подробно устройствено планиране
▪ Анализ на градската среда
▪ Базови икономически познания и ръководни умения
▪ Изграждане и утвърждаване на социални политики
Дипломна работа на тема „Експониране на КИН на площад Централен в град Пловдив.
Урбанистични аспекти“, удостоена с награда на Националния клуб на урбанистите при Съюза
на архитектите в България (САБ) – petkovstudio.com/plovdiv.html
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Строителство на сгради и съоръжения (ССС)
Профил Конструкции

Семестриално завършено
обучение ОКС Магистър

Университет по архитектура, строителство и геодезия, град София
Строителен факултет
▪ Конструктивно проектиране, мениджмънт на строително-инвестиционния процес
▪ Геодезия, ВиК, Пътно и железопътно строителство, Градско движение и улици, Строителни
материали и изолации
Обучение за проектиране и строителство с YTONG
Септември 1996 – Юли 1999
(3 годишно обучение)

Оператор на ПК
Компютърна графика и дизайн

Професионално обучение в средно образование

ОМГ „Акад. К. Попов“, град Пловдив
СТАЖОВЕ И ДРУГ ТРУДОВ ОПИТ
Март 2015
(1 месец)

УРБАНИСТ
„ФЪРСТ ИСТЕЙТС“ ООД, град София, first-estates.com
▪ Подробни устройствени планове и проучвания – petkovstudio.com/first.html
Вид на дейността или сферата на работа Агенция за луксозни недвижими имоти

Октомври 2013 – Ноември 2013
(2 месеца)

СПЕЦИАЛИСТ ГРАДОУСТРОЙСТВО
„ИМОТИ ДОВЕРИЕ“ ООД, град София, imotidoverie.bg
▪ Обемно-пространствени, регулационно-застроителни и пазарни проучвания
▪ Подготовка на интерактивни презентации към оферти – petkovstudio.com/doverie.html
▪ Анализ на нормативната уредба
Вид на дейността или сферата на работа Водеща агенция за недвижими имоти

Юни 2013 – Август 2013
(3 месеца)

ТЪРГОВСКИ СЪТРУДНИК
„АССИСТ“ ЕООД, град София, assist.bg
▪ Представителство (производство, дистрибуция, доставка и монтаж, сервизно обслужване и
поддръжка) на входни решения от водещи световни търговски марки - обикновени, въртящи,
плъзгащи и специализирани (херметични и оловни) автоматични врати, дилатационни фуги,
входни изтривалки, жалузи и сенници, специализирани интериорни решения за медицински
обекти, гаражни и индустриални врати, PVC ленти, завеси, бързи врати (за производството) и
товаро-разтоварителни секции, термо-завеси и инфрачервено отопление, автоматични
портали, бариери и паркинг системи, включително многоетажни сглобяеми модулни
съоръжения
▪ Изготвяне на детайли и спецификации към оферти по големи инвестиционни проекти за
ключови клиенти (Кауфланд, Лидл, Практикер, Лук Оил, Летище София, ФК Левски, НДК,
ж.к. Макси, МОЛ Люлин и други)
▪ Работа с CRM софтуер и мейлинг маркетинг системи
Вид на дейността или сферата на работа Специализирани строителни продукти

Юли 2010

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Стаж в дирекция „Устройство на територията“

Юли 2008 – Август 2008

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Стаж в дирекция „Устройствено планиране, общ устройствен
план, архитектура и благоустройство и инвестиционно планиране“
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(2 години и 6 месеца)
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ПРОЕКТАНТ (НА СВОБОДНА ПРАКТИКА)
(виж списък с проекти в допълнителна информация)
▪ Изготвяне на документи към проекти за кандидатстване по програми на Европейския съюз
▪ Комуникация с клиенти и подизпълнители
▪ Координация и работа в екип в условия на конкурентна среда (участие в конкурси) и кратки
срокове
Вид на дейността или сферата на работа Архитектурно и градоустройствено проектиране

Юли 2006 – Септември 2006
(2 месеца)

ДОБРОВОЛЕЦ
Социален център в Romford, London, UK
Сертификат по програма Millennium Volunteers

Септември 2005 – Април 2006
(7 месеца)

ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛСТВО
„ТЕКТОС СТИЛ“ ЕООД, град Пловдив, petkovstudio.com/tektos.html
▪ Проектиране, строителство, управление на недвижими имоти
▪ Изготвяне на анализи, финансови обосновки, количествено-стойностни сметки,
оферти,договаряне, планиране и мениджмънт на строителството
▪ Защита на изпълнените СМР
▪ Планиране и контрол
Сертификат по програма V1, КНАУФ РАДИКА, Дебър, Македония
Обучение за работа с AQUAPANEL
Вид на дейността или сферата на работа Строителна фирма, сухо строителство KNAUF

Май 2005 – Август 2005
(4 месеца)

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ (СТАЖАНТ)
„Т.Н.Н. – 97“ ЕООД, град Пловдив
▪ Организиране, ръководство и контрол по качеството (вкл. съответствие с проект) на
цялостната работата на поверен строителен обект
▪ Отлично познаване на нормативна уредба (вкл. кадастър и регулация) и разчитане на всички
части и детайли от проектната документация (опит в откриване на несъответствия),
технология и планиране
▪ Подготовка на съответни документи - заявки за материали, различни акт-образец, заповедна
книга, бетонов дневник, инструктаж
▪ Отговорност за спазване на срокове, отчетност, разход на материали, работна сила и
механизация
Вид на дейността или сферата на работа Строително-инвестиционна компания

Юли 2001 – Септември 2001
(3 месеца)

БРОКЕР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (СТАЖАНТ)
КАВАС КОНСУЛТ, град София
▪ Осъществени сделки
▪ Познания за пазара, анализи, оферти, стратегия за работа с ключови клиенти
▪ Изготвяне и публикуване на реклами
Практика в агенцията след курс за придобиване на квалификация в ДИКСИО КОНСУЛТ
Вид на дейността или сферата на работа Агенция за недвижими имоти, консултантска дейност

ЛИЧНИ УМЕНИЯ
Майчин език

Български език
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Английски език
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РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно
устно изложение

C1

C2

B2

C1

C2

Много добро ниво на владеене
Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка

Комуникационни умения

Организационни / управленски
умения

Професионални умения

▪ Иновативен и инициативен екипен играч
▪ Отлични комуникационни умения, опит в продажби, консултиране на клиенти, поддържане на
връзки с подизпълнители и доставчици, анализ и адекватно изразяване на позиция
▪ Способност за водене на преговори и делови разговори
▪ Лесна адаптация в международна среда
▪ Организаторски опит в ефективно управление на различни екипи и проекти
▪ Изпълнение на задачи с различен приоритет и сериозно отношение към поетите
професионални ангажименти
▪ Отговорност за спазването на поставените срокове
▪ Добри познания в системи за контрол на качеството
▪ Анализ и избор на най-целесъобразно и ефикасно техническо решение
▪ Изготвяне и процедиране на подробни устройствени планове (изменение на план за
регулация и застрояване, работен устройствен план)
▪ Инвестиционно проектиране – част Архитектура и Конструкции
▪ Съставяне на количествено-стойностни сметки, финансови обосновки, анализи и технически
спецификации
▪ Планиране и контрол на разходи, трудочасове по звена и механизация
▪ Отчетност и защита на изпълнени строително-монтажни работи
▪ Водене на документация от скица с виза и разрешение за строеж до удостоверение за
въвеждане в експлоатация

Компютърни умения и
дигитална компетенция

САМООЦЕНЯВАНЕ

Обработка на
информацията

Комуникация

Създаване на
съдържание

Сигурност

Решаване на
проблеми

Свободно ниво

Свободно ниво

Свободно ниво

Самостоятелно
ниво

Свободно ниво

Ниво: Основно ниво на владеене - Самостоятелно ниво на владеене - Свободно ниво на владеене
Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка

▪ Отлично владеене на MS Office (Access, Excel, PowerPoint, Project, Word), включително
изготвяне на мултимедийни презентации, бази данни, бюджети, мрежови графици и други
свързани по между си документи
▪ Опит с различни CAD/CAM системи – Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, ArchiCAD
▪ Познания в Building Manager, GIS системи, SPSS, ANSYS
Други умения
Свидетелство за управление на
МПС

▪ Интереси – сглобяеми еднофамилни къщи, дизайн на автомобили и яхти
Категория
B
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ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
Отличия и награди

Градоустройствени проучвания

Участие в над 20 проекта за
консервация, реставрация и
адаптация на недвижимо
културно-историческо
наследство

Дипломна работа на тема „Експониране на КИН на площад Централен в град Пловдив.
Урбанистични аспекти“, удостоена с награда на Националния клуб на урбанистите при Съюза
на архитектите в България (САБ)
petkovstudio.com/plovdiv.html
План за застрояване на квартал 19 Б, Бистрица
Проект по модула Жилищна политика
petkovstudio.com/bistrica.html
1. Пристройка към ЧЖС УПИ V-659,660, квартал 34, село Ковачевица, община Гърмен
2. Църква „Св. Димитър“ към Манастирски комплекс „Св. Димитър“, село Горна Бешовица и
Църква „Св. Архангел Михаил“ към Манастирски комплекс „Св. Архангел Михаил“
село Долна Бешовица, община Роман
3. „Антични римски терми“, „Джамия Ахмед Бей (Археологически музей)“, Музеен
комплекс „Св. Георги“ (местност Колуша), Късноантична и средновековна
крепост „Хисарлъка“ и Пиркова кула, Кюстендил (BG 2005/017-456.01-11)
4. Църква „Света Богородица“ край село Осиковица, община Правец
5. Късноантични и средновековни крепост „Калето“ при проход на пещера село Кошница и
крепост „Калето“ в местността Турлука, община Смолян
6. Църква „Св. Троица“, село Горна Митрополия, община Долна Митрополия
7. „Старата баня“, УПИ III-514, квартал 49 и „Старата баня – руина“, УПИ IV, квартал 29,
село Баня, община Разлог
8. Основно обновяване и реставрация на административна общинска сграда на ул. „Париж“
№ 1, град София
9. Паметник Братска могила – комплекс Вечна Дружба, фрагменти Северна костница
„ГОРНЫМЬ ДУБНЯКОМ“ и Южна костница „ЛЕЙБГВАРДЕЙСКИ ГРЕНАДИРСКИ ПОЛК“,
Плевен
10. Църква „Св. Тодор“, местност Селище, община Бобошево, област Кюстендил
11. Преустройство на сграда за нуждите на Френски културен център, площад „Славейков“
№ 3, София
12. Възстановяване и основен ремонт на Творческа база на НИНКН, Созопол
13. Барутчийница до старите казарми, Дяволски мост на река Арда и Тракийско
светилище „Орлови скали“, Ардино
14. „Момчилова крепост (Подвис) – Митовете оживяват“, Смолян – Крепостна стена,
Средновековна ковашка пещ, Тракийско светилище и Средновековен параклис
15. Жилищна сграда, ул. „Петко Каравелов“ № 22, УПИ XII-3, квартал 724, 3-ти микрорайон,
Варна
16. Офис сграда в УПИ IV-8, квартал 456 по плана на град София, местност Център,
ул. „Аксаков“ № 20
17. Църква „Успение Света Богородица“, УПИ V, квартал 86 по плана на град Каварна
18. Девически манастир „Покров Пресвета Богородица“, Самоков – неотложни укрепителни и
ремонтни дейности
19. Храм „Св. Великомъченик Георги Победоносец“ и околно пространство, село Езерец,
Община Шабла, Област Добрич
20. Втори етап на културно-комуникационен комплекс „Сердика“ – количествена сметка
21. Основен ремонт, укрепване и реставрация на Църква „Св. Николай Мирликийски“,
село Голяма Раковица, Община Елин Пелин
petkovstudio.com/heritage.html
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Благой Георгиев Петков

▪ „Фактори, определящи развитието на материалната база на средата за млади хора“, доклад
от VI-та научно-приложна конференция на тема „Пространствено планиране: Проблеми и
перспективи“, катедра Градоустройство, Архитектурен факултет, Университет по архитектура,
строителство и геодезия, град София, 14 и 15 май 2015
petkovstudio.com/factors.pdf

ПРИЛОЖЕНИЯ
▪ копие на Диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна
степен Магистър, специалност Урбанизъм, професионална квалификация Урбанист,
Университет по архитектура, строителство и геодезия, град София, серия УАСГ-2011,
регистрационен номер 40141 / 2011 г., уникален регистрационен номер 102358 (перфорация),
№ 004736 на МОМН (холограмен стикер) и приложение към нея
▪ копие на Диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна
степен Бакалавър, специалност Урбанизъм, професионално направление Архитектура,
строителство и геодезия, Университет по архитектура, строителство и геодезия, град София,
серия УАСГ-2009, регистрационен номер 37065 / 2009 г., уникален регистрационен номер
101211 (перфорация), № 019490 на МОН (холограмен стикер) и приложение към нея
▪ копие на Свидетелство за професионална квалификация „Оператор-програмист на ПК“,
Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, град Пловдив, серия К-99
№ 013696, рег. № 2 / 01.07.1999 г.
▪ копие на Свидетелство за професионално обучение по „Компютърна графика и дизайн“,
Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, град Пловдив, № 3132 /
01.07.1999 г.
▪ копие на Удостоверение за придобиване на квалификация Брокер недвижими имоти,
ДИКСИО КОНСУЛТ, град София, № 625 / 05.07.2001 г.
▪ копие на Сертификат за участие в обучение „Успешният екип – създаване, мотивиране и
развитие“, 29 – 31 октомври 2014 г., „Българска консултантска организация“ ЕООД –
специализирано обучение за служителите на Министерство на инвестиционното проектиране
▪ копие на Удостоверение № 73898 от 14.05.2014 г. за успешно завършен курс Въведение в
държавната служба, Институт по публична администрация
▪ копие на Сертификат по програмата V1, Кнауф Радика, Дебър, Македония, ноември 2005
▪ копие на Удостоверение MVG200 78800 и Удостоверение MV100 / 106664 за положен
доброволчески труд от Millennium Volunteers
Настоящият документ може да бъде изтеглен от petkovstudio.com/cv-bg.pdf
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