
ГЕОРГИ ЛИНКОВ 

Образование: 
 

Институция Политехнически университет, Будапеща – Унгария; 

Дата: от (месец/година): 

до (месец/година) 

1982/1984 

Придобита Степен(и) или 

Диплома(и): 

Специализация – Строителни конструкции 

 

Институция 

 

Технологичен университет "Чалмърс", Гьотеборг, 

Швеция; 

Дата: от (месец/година): 

до (месец/година) 

1980 

Придобита Степен(и) или 

Диплома(и): 

Специализация – Строителни конструкции 

 

Институция 

 

Университет по Архитектура Строителство и Геодезия 

Дата: от (месец/година): 

до (месец/година) 

1979 – 1982 

Придобита Степен(и) или 

Диплома(и): 

Доктор (КТН) – Строителни конструкции 

Протокол 07, №3 от 23.ІV.1984г. на ВАК 

 

Институция 

 

Университет по Архитектура Строителство и Геодезия 

Дата: от (месец/година): 

до (месец/година) 

02/1967 – 06/1972 

Придобита Степен(и) или 

Диплома(и): 

Строителен инженер по Промишлено и Гражданско 

Строителство 

Диплома: серия НП, номер 003179, издадена на 

25.07.1972г 

 

Езикови умения:  (оценете компетентността си от 1 до 5) 



Език Четене Говорене Писане 

Английски език 4 3 3 

Руски език 5 4 3 

    

 

Допълнителна квалификация:  

- Лицензиран оценител на недвижими имоти от 1993 (сертифициран от Института за 
оценка на недвижими имоти Дрезден и Агенция за приватизация на Р.България) 

- Лицензиран оценител на фирмени активи и капитал от 1993 (сертифициран от Артур 
Андерсен и Агенция за приватизация на Р.България) 

Ключови квалификации:   

- Пълна проектантска правоспособност. Изследване, проектиране и строителство на 
сгради и съоръжения; 

- Правна и нормативна база на отрасъл строителство; 

- Инвестиционни анализи и управление на проекти; 

- Оценка и управление на недвижими имоти и фирмени активи; 

- Подготовка, квалификация и преквалификация на специалисти в областта на 
строителството и управлението му; 

- Строителен надзор; 

- Технически контрол на част "Конструкции" на инвестиционните проекти – 
Удостоверение рег.№0337 на КИИП за вписване в публичния регистър на лицата, 
упражняващи технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционните 
проекти 

 

Професионален опит: 

Дата: 

от (месец/година): 

до (месец/година) 

1999 – продължава 

Фирма: ЛИНК-КОНТРОЛ ООД, гр.София, България 

Позиция/длъжност: Управител 

Описание на 

длъжността: 
Ръководи цялостната дейност на фирмата в основните 

направления на дейността й: 

- Строителен надзор; 

- Оценка за съответствието на инвестиционните проекти; 

- Технически контрол по част "Конструкции" на 
инвестиционните проекти; 

- Изготвяне на технически паспорти; 

- инвеститорски контрол. 

 



Дата: 

от (месец/година): 

до (месец/година) 

1993 - продължава 

Фирма: ЛИНК ООД, гр.София, България 

Позиция/длъжност: Управител  

Описание на 

длъжността: 
Ръководи цялостната дейност на фирмата в следните основни 

направления: 

- консултантски услуги в областта на строителството; 

- инвестиционни анализ и инвестиционно проектиране; 

- управление на проекти, финансови и счетоводни анализи; 

- оценка на недвижими имоти, фирмени активи и капитали; 

- квалификация и преквалификация на специалисти. 

В периода 1992 до сега участва и ръководи множество проекти 

свързани с : 

- Изследване и проектиране на повече от 30 обекта;  

- Консултантски услуги на Агенцията по приватизация на 
Р.България и редица министерства по приватизацията на 
повече от 50 държавни фирми, недвижими активи и други; 

- Консултантски услуги за банкови институции, свързани с 
разработката и оценката на инвестиционни проекти и 
обезпечения по кредити; 

- Консултантски услуги по идентификация структуриране и 
развитие на програми за промишлена и общинска 
енергийна ефективност. Разработка на проекти в областта 
на енергийната ефективност, в това число водене на 
преговори с търговски банки за тяхното финансиране на 
основата на разработени проекти за парични потоци, 
анализ на риска, корпоративни финанси, бизнес и 
кредитни планове. 

 

Дата: 

от (месец/година): 

до (месец/година) 

1973 – продължава 

 

Фирма: Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, 

гр.София, България 

Позиция/длъжност: 1984 - Доцент по строителни конструкции 

1979 – 1984 – Главен асистент 

1973 – 1979 - Асистент 



Описание на 

длъжността: 

Води лекции по дисциплините: 

-  Метални конструкции 

Води упражнения по дисциплините: 

- Метални конструкции 

- Специални метални конструкции 

- Стоманени и дървени конструкции 

 

Дата: 

от (месец/година): 

до (месец/година) 

1965 – 1967 

 

Местоположение: гр.Свищов, България 

Фирма: Строителна организация – гр.Свищов 

Позиция/длъжност: Технически ръководител 

Описание на 

длъжността: 
Ръководство на строителните работи при изграждане на сгради и 

съоръжения 

 

 

 

 

 


