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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Име  ПЕТЪР ГЕНЧЕВ ПЕТРОВ 

Адрес  ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ.”РАФАИЛ ПОПОВ” №3 
Телефон  0888 40 98 82 

Факс   
E-mail  petrov66vt@abv.bg 

 
Националност  българин 

 

Дата на раждане  09.07.1966Г. 
 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  От 25.10.2004г. до момента 
• Име и адрес на работодателя  Пътна и строителна лаборатория”ПСВТ” при „Пътни строежи – Велико Търново”АД 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Строителство 

• Заемана длъжност  Ръководител  лаборатория 
• Основни дейности и отговорности  Организира, планира, ръководи и извършва дейности в областта на пътното строителство 

и строителството; изгражда, внедрява и поддържа система за управление в ПСЛ „ПСВТ”; 
осъществява контрол по качеството на инертни материали, бетон, бетонови смеси, битум, 
асфалтови смеси, почви строителни и др. 

 
• Дати (от-до)  От 01.03.2004г. до 25.10.2004г. 

• Име и адрес на работодателя  Пътна и строителна лаборатория”ПСВТ” при „Пътни строежи – Велико Търново”ЕООД 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Строителство 

• Заемана длъжност  Контрольор по качество -  лаборант 
• Основни дейности и отговорности  Извършва дейности в областта на пътното строителство и строителството; осъществява 

контрол по качеството на инертни материали, бетон, бетонови смеси, битум, асфалтови 
смеси, почви строителни и др. 

 
• Дати (от-до)  От 28.06.2000г. до 06.12.2003г. 

• Име и адрес на работодателя  Пътна и строителна лаборатория”ПСВТ” при „Пътни строежи – Велико Търново”ЕООД 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Строителство 

• Заемана длъжност  Технически ръководител и Контрольор по качество -  лаборант 
• Основни дейности и отговорности  Организира ,планира и ръководи дейности в областта на асфалтополагане и 

строителството и извършва дейности в областта на пътното строителство и 
строителството; осъществява контрол по качеството на инертни материали, бетон, 
бетонови смеси, битум, асфалтови смеси, почви строителни и др. 

 
• Дати (от-до)  ОТ 18.05.1998Г. ДО 28.06.2000Г. 

• Име и адрес на работодателя  „БЛАГОУСТОЙСТВО”ЕООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 СТРОИТЕЛСТВО 

• Заемана длъжност  ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ И ЛАБОРАНТ 
• Основни дейности и отговорности  ОРГАНИЗИРА ,ПЛАНИРА И РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ИЗВЪРШВА 

ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛСТВОТО; ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРОЛ 
ПО КАЧЕСТВОТО НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ, БЕТОН, БЕТОНОВИ СМЕСИ, БИТУМ, АСФАЛТОВИ СМЕСИ, 
ПОЧВИ СТРОИТЕЛНИ И ДР. 

   



• Дати (от-до)  ОТ 10.10.1995Г. ДО 18.05.1998Г. 
• Име и адрес на работодателя  ЕТ”Милица – Ив” 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Търговия 

• Заемана длъжност  Управител склад 
• Основни дейности и отговорности  Организира ,планира и ръководи дейности в областта на търговията 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  от 2013г. до сега 
• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Строителство на сгради и съоръжения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 5 курс 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 бакалавър 

 
• Дати (от-до)  От 1985г. до 1993г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет по архитектура, строителство и геодезия 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Промишлено и гражданско строителство 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Семестриално завършил. Налице е академична справка. 

 
• Дати (от-до)  От 1981г. до 1985г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Строителен техникум ”Георги Димитров” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Геодезия, фотограметрия и картография 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Строителен техник 

   
  

  



ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 

удостоверени с официален документ 
или диплома. 
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МАЙЧИН ЕЗИК  Български  

 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

  РУСКИ                                           АНГЛИЙСКИ 
• Четене  Отлично                               Основно 
• Писане  Добро                                   Основно 

• Разговор  Добро                                   Основно 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 ОРГАНИЗИРАНОСТ, КОМУНИКАТИВНОСТ, УМЕНИЕ ЗА РАБОТА В ЕКИП, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, 
ПРЕЦИЗНОСТ, ГОТОВНОСТ ЗА ИНТЕНЗИВНА РАБОТА И ПОСТОЯННО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 РАБОТА С КОМПЮТЪР. РАБОТА С ЛАБОРАТОРНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ. РАБОТА С 
ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И СТАНДАРТИ. 
 

 
ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО НЕ СА 
СПОМЕНАТИ ПО-ГОРЕ. 

 
 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА МПС 

 Категории „В” и „М” 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  НЕ СЪМ ОСЪЖДАН. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  [ Опишете всички приложения. ] 
 
 


