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ГР. СОФИЯ, СТУДЕНТСКИ ГРАД, БЛ.61Б
0887610575

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

Nelkov88@gmail.com
Българин
07.20. 1988 Г.

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности
• Дати (от-до)
•Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

Август 2012г.
ITstore.bg – он-лайн магазин за лаптопи, таблети и аксесоари
IT,Търговия
Продуктов мениджър
Въвеждане и поддържане на база данни на компютърна техника
Октомври 2012г. – Април 2013г.
“СВЕКО Енергопроект”
Консулт, инженеринг, проектиране, архитектура;
ССС инженер-проектант – метални конструкции
Проектиране на строителни конструкции в страната и чужбина
-

• Дати (от-до)
•Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
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Обслужваща сграда на яз.”Пловдивци” – статически изчисления и обработка на
чертежи;
Хидровъзел „Нияуамба” - Северна Уганда - количествени сметки и обработка на
чертежите;
Авторски надзор – МВЕЦ „Прокопаник”, МВЕЦ „Оплетня” – Община Своге

Май 2013г. – Септемри 2013г.
“Христов Инженеринг”
строителство, инженеринг, проектиране

• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

Чертожник
Изчертаване на строителни конструкции

•Дати (от-до)
•Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

01.10.2013г. –11.03.2015
Столична Община - район „Възраждане”
Държавна структура

•Дати (от-до)
•Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

11.03.2015г. –30.09.2016
“Инвестиционно консултантска компания“ ООД
Строителен надзор, консулт, инженерингова дейност

Старши експерт в отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“”
Организиране извършването на технически експертизи и изработване на работни проекти
за обекти. Изготвяне на количествено стойностни сметки и заявки до Столична община за
необходимите средства за ремонт на училища, детски заведения и общински сграден фонд.
Извършване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство на учебни
заведения и др. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Инженер-СК
Извършване на строителен надзор на строителни обекти, както и подпомагане в
изготвянето на оценка на съответствието на инвестиционните проекти по част
„Конструктивна“.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Април 2014 г. – до сега
Редовен докторант към катедра „Строителни материали и изолации“ с тема на
дисертационната работа: “Изследване на ограждащи строителни системи на база
капилярно активни топлоизолационни материали“ към Университет по архитектура,
строителство и геодезия – София

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Септември 2007 г. – Юли 2012г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Строителен факултет, специалност „Строителство на сгради и съоръжения”

• Основни предмети/застъпен
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация

Проектиране на стоманени и стоманобетонни конструкции. Използване на приложен
софтуер за проектиране в строителството.
Строителен Инженер профил „Конструкции” от 5.07.2012г.

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Септември 2002г. – май 2007 г.
Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович” – гр. Шумен
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Математика, физика, информатика, информационни технологии
Участие в международната олимпиада по физика за млади физици IYPT 2006 – Bratislava,
Slovakia

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

МАЙЧИН ЕЗИК

Български език

ДРУГИ ЕЗИЦИ

Английски език
Добро ниво
Добро ниво
Добро ниво

• Четене
• Писане
• Разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други
хора в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, които не са споменати
по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
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• Лоялност към институциите и екипите, с които работя;
•Организираност и комуникативност;
•Отлични умения за работа в екип;
•Дисциплинираност и умение за работа в динамична среда;
•Способност за изпълнение на възложените задачи последователно и приоритетно.

Отлични компютърни умения при работа с АutoCAD, SAP2000, PC Proektant,, WUFI pro,
Microsoft office, интернет, приложен софтуер.
Работа с офис техника – скенер, копирна машина, факс, принтери, компютърна
периферия.
Познаване на българската (европейската) нормативна база в областта на строителството
и стрителното проектиране.

Категория В и М, без нарушения

