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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
Име Ангел Зафиров Геренски 

E-mail angel_gerenski@abv.bg 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сфера 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 

• 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 

 

• 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 

 

 

 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на работодателя 

•  Вид на дейността или сферата на 
работа 

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и отговорности 

 

юни 1983 – 1987г. 

КНИППИ „Нипроруда“ – гр. София 

Проектиране на ХТС за цветната металургия 

 

проектант 

Оразмеряване на хвостохранилища, отводнителни съоръжения, проверка на 
устойчивостта със специализиран софтуер. 
1987 – февруари 1990г. 
КНИППИ „Нипроруда“ – гр. София 

Проектиране на ХТС за цветната металургия 
 
Научен сътрудник – II ст. 
Изследване устойчивостта на насипни хвостохранилища 

февруари 1990 - май 2007г. 

УАСГ Кат. „Организация и икономика на строителството“ 

Обучение на студенти при разработване на курсов проект по  

Организация и изпълнение на строителството (ПОИС) 

Асистент, Старши асистент, Главен асистент 
Обучение на студентите от спец. ХТС, ХМС, ВиК, ТФ, ССС (ПГС) 

 
май 2007 – октомври 2009г. 
„СОЛИД ДИВЕЛЪПМЪНТ” ООД 
Инвеститорски контрол на инвестиционни проекти в строителството 
 
Управител 
Подготовка на тръжни документи и провеждане на търгове. Оценка на офертите и избор 
на Строител. Инвеститорски контрол по време на строителството. 

октомври 2009 – април 2011г. 
„М-СТРОНГ” ООД 
Строителство на жилищни сгради 
 
Инженер - ПТО 
Изготвяне на количествени сметки и анализни цени. Подготовка на оферти. Изготвяне на 
актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. 

aприл 2011 - декември 2012г. 
„КРАМ КОМПЛЕКС ГРУП” ЕООД 
Оперативни програми към МОСВ и МЗХ, за изграждане на нови ВиК мрежи, ПСОВ, депа 
за твърди битови отпадъци и др. 

Ръководител проекти 
Изготвяне на технически предложения, анализни цени, графици с диаграми за раб. ръка и 
стр. механизация, КСС за оферти за обществени поръчки. Изготвяне на отчетна 
документация, екзекутиви, актове по Наредба №3 от 31 юли 2003г. и Сертификати за 
плащане на изпълнените СМР и др.  
 

декември 2012 - февруари 2014г. 
„ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД 
Оперативни програми към МОСВ и МЗХ, за изграждане на нови ВиК мрежи в населени 
места, ПСОВ, ПСПВ, депа за твърди битови отпадъци и др. 
Ръководител проекти 
Изготвяне на технически предложения, анализни цени, графици с диаграми за раб. ръка и 
стр. механизация, КСС за оферти за обществени поръчки. Изготвяне на отчетна
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• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 
•  Вид на дейността или сферата на 

работа 
• Заемана длъжност 

• Основни дейности и отговорности 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 
организация 

• Основни 
предмети/застъпени 
професионални умения 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ  

 

 

 

 

 

ИЗДАДЕНА ЛИТЕРАТУРА 
(съавтор)  

 
 
 
 
 

 документация за напредъка по изпълнение на проекта, екзекутиви, подготовка на актове по 
Наредба №3 от 31 юли 2003г. и Сертификати за плащане на изпълнените СМР и др. 

февруари 2014 – до настоящия момент 

УАСГ, Кат. Организация и икономика на строителството 

Обучение на студенти при разработване на курсов проект по част: ПБЗ 

Гл. асистент, д-р 

Обучение на студентите от спец. ХТС, ХМС, ВиК, ТФ, ССС (ПГС)  

 

октомври 1978 – юни 1983г.  
УАСГ- Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия – гр. София  

 

Магистър по Хидротехническо строителство  

 
септември 1972 – юни 1976г. 
Строителен техникум – гр. Благоевград 
  

Строителен техник  

УМЕНИЕ ЗА РАБОТА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS,  С ОСНОВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
MICROSOFT OFFICE И ИНТЕРНЕТ – мн.добро; 

Мicrosoft Project – мн. добро; 
BUIDING MANAGER – отлично; 
Gaudy Project – отлично; 
@RISK – мн. добро; 
AutoCAD – добро. 

Учебник по „Организация и управление на ВиК строителството“ – 2001г. 

 


