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ВЛТИ(ЛТУ). София, 1996.
7. Желева Е., Кючуков Д. и др. Екологична оценка на въздействието на емисиите
от МДК „Пирдоп” върху почвите в района на Пирдоп–Златица (частта за
орнитофауната). Ръководител – доц. Е. Желева – ВЛТИ(ЛТУ). БНОЦЕОПС,
София, 1997.
8. Възстановяване и оптимизиране на горските екосистеми в района на ГълъбовоРаднево, “Асарел-Медет”-АД. т. 2. Влияние на дейността на “АсарелМедет”-АД върху орнитофауната в района. Отчет по тема Б-632/96: Етап:
П2. Ръководител - ст. н. с. Богдан Богданов - ИГ, София, Институт за гората,
1999, с. 29 - 48
9. Кючуков Д. Опит за оценка на въздействието на каскада “Горна Арда” върху
гръбначната фауна в района. Доклад, изнесен на “Алтернативна обществена
дискусия за оценка на въздействието върху околната среда на проекта за
строеж на Каскада “Горна Арда” - Екологично сдружение “За земята” и
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гората, БАН, София, 1999, 23 - 38
12. Предварителен доклад. Оценка на въздействието върху околната среда. Каскада
“Горна Арда” – Хидровъзел “Мадан”, Хидровъзел “Ардино”, Хидровъзел
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Добрин Денев - УАСГ, Октомври, 2000 г., Възложител МТС, България.
(Разработката е предадена на Възложителя и приета от него)
16. Окончателен доклад. Оценка на въздействието върху околната среда. Каскада
“Горна Арда”, Хидровъзел“ Ардино” (проучвания върху животинския свят).
Ръководител доц. Росица Николаева, УАСГ, София, 2000. (Приет от Висшия
екологичен експертен съвет на МОСВ)
17. Златев З., Желева Е., Порязов Я., Кючуков Д., Таков А. Мониторинг на почвите,
растителността и животните в района на “Елаците-Мед” - АД. Етап П3,
декември, 2001. (Приет от ЕС на “Елаците-МЕД”)
18. Натурни наблюдения и измервания върху флората и фауната на хидровъзлите
от Каскада “Горна Арда” съгласно решение по ОВОС на МОСВ(частта за
орнитофауната). Ръководител доц. Росица Николаева – УАСГ, София, 2001.
(Приет от НЕК, съгласно решение по ОВОС на Висшия екологичен
експертен съвет на МОСВ)
19. Натурни наблюдения и измервания върху флората и фауната и проучване на
археологически, исторически и културни паметници на терена на
хидровъзел “Цанков камък” (частта за орнитофауната). Ръководител доц.
Росица Николаева – УАСГ, София, 2002. (Приет от НЕК(Национална
електрическа компания) съгласно решение по ОВОС на Висшия екологичен
експертен съвет на МОСВ)
20. Археологически резерват “Яйлата”, община Каварна. Общ устройствен план.
Ръководител арх. Стоян Цветков - Институт по архитектура и регионално
развитие), 2002. (Приет от РИОСВ Варна и Община Каварна)
21. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на обект. Общ
устройствен план на Община Видин (частта за фауната). Ръководител арх.
Христова – Институт по архитектура и регионално развитие), 2002. (Приет
от РИОСВ Видин)
22. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на гр. София и столична община (предварителен
проект). Т. ІІ. Част Животински свят (Герасимов Св. и Д. Кючуков).
Ръководители доц. Д. Денев, арх. проф. В. Троева Възложител ОП
Софпроект. ЕТ Троева Консулт – София. 2002. С. (Приет на експертен съвет
на МОСВ)
23. Натурни наблюдения и измервания върху флората и фауната на хидровъзлите
от Каскада “Горна Арда” съгласно решение по ОВОС на МОСВ(частта за
орнитофауната). Ръководител доц. Росица Николаева – УАСГ, София, 2002.
(Приет от НЕК, съгласно решение по ОВОС на Висшия екологичен
експертен съвет на МОСВ)
24. Натурни наблюдения и измервания върху флората и фауната и проучване на
археологически, исторически и културни паметници на терена на
хидровъзел “Цанков камък” (частта за орнитофауната). Ръководител доц.
Росица Николаева – УАСГ, София, 2003. (Приет от НЕК(Национална
електрическа компания) съгласно решение по ОВОС на Висшия екологичен
експертен съвет на МОСВ)
25. Експертно заключение по наличната документация в Регионалната инспекция
по околна среда и води гр. Варна за обект “Вятърен парк за производство на
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ел. енергия – Ветроенергийна станция – I-ви етап”. Изработено по искане на
МОСВ(Министерство на околната среда и водите) и РИОСВ(Регионална
инспекция по околната среда и водите) гр. Варна. (Прието на експертен
съвет на РИОСВ „Варна” с участие на представители на МОСВ – ноември,
2003 г.)
26. Резултати от наблюдения на особеностите на миграцията на птиците в района
юго-източно от гр. Каварна. Aвтор д-р инж. Д. Кючуков. Възложител:
„Универсум Енерджи” – ООД, София, 2005; Изпълнител: „ЕКОЕМ”-ЕООД
София, НИС ЛТУ. (Приет на експертен съвет на МОСВ)
27. Експертно становище: „Дунав-мост 2” – оценка на състоянието на средата
средата. Ръководител: доц. Добрин Денев, УАСГ, София, 2009. (Прието на
експертен съвет на МОСВ)
28. Експертно становище относно влиянието върху фауната на инвестиционно
предложение за построяване на плавателен канал, свързващ р. Дунав в
Черно море (Частта за фауната – автор д-р инж. Д. Кючуков). Възложител,
Ръководител: доц. Добрин Денев, УАСГ, София, 2009. (Прието на експертен
съвет на МОСВ)
29. ПЛАН ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ на миграциите и прелетите на птиците в
района на Ветроенергиен парк в землището на гр. Каварна и с. Българево,
община Каварна. Aвтор д-р инж. Д. Кючуков. Възложител: „Универсум
Енерджи” – ООД, София, 2009; Изпълнител: „ЕКОЕМ”-ЕООД София.
(Разгледан и приет на експертен съвет на МОСВ)
30. Становище относно необходимостта от монтирането на радарно устройство за
обезопасяване миграциите и прелетите на птиците в района на
ветроенергиен парк “Каварна”. Aвтор д-р инж. Д. Кючуков. Възложител:
„Универсум Енерджи” – ООД, София, 2009; Изпълнител: „ЕКОЕМ”-ЕООД
София. (Приет на експертен съвет на МОСВ)

Списък на екологични експертизи и оценки с участие като
орнитолог и експерт животински свят
1. Окончателен доклад за оценка на въздействието на околната среда на обект:
“Газификация на с. Божурище”, подобект “Разпределителен газопровод” фаза: РП. Ръководител - доц. Е. Желева - ВЛТИ(ЛТУ). НИС към ВЛТИ,
София, 1993, Раздел 2.4., стр. 25 - 28. (Приета на експертен съвет на МОС)
2. Предварителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда на обект
“Изграждане на писта за шейни - Витоша”. Ръководител - доц. Е. Желева ВЛТИ(ЛТУ). НИС към ВЛТИ, София, 1993, Част 6, стр. 16-18. (Приет на
експертен съвет на МОС)
3. Предварителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда на обект
“Транзитен газопровод за Република Сърбия - Предварителни проучвания”.
Ръководител - доц. Е. Желева - ВЛТИ(ЛТУ). ВЛТИ - НИС - БЕЕ. София,
III.1994.
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4. Окончателен доклад за оценка на въздействието върху околната среда на обект:
“Газопроводно отклонение и АГРС - Пещера”. Ръководител - доц. Е. Желева
- ВЛТИ(ЛТУ). ВЛТИ - НИС - БЕЕ. София, X.1994.
5. Оценка на въздействието върху околната среда по разработените предпроектни
проучвания за отпадъкохранилище на МДК - АД, гр. Пирдоп на следните
площадки: Бакаджик - Изток, Медет - I и II Бакаджик - Запад. Ръководител –
проф. Маринов - УАСГ. Научнокоорд. съвет към ПКЗНБА при МС, София,
XII.1995.
6. Предварителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда на обект
“Тенис-игрище към хотел “Елица”. Ръководител - доц. Е. Желева - ЛТУ.
ЛТУ - НИС - БЕЕ. София, XII.1995.
7. ОВОС на обект “Кариери” към “Златна Панега”-ЕАД. 1996.
8. ОВОС на обект “Кариери” към “Белоизворски цимент”-ЕАД. 1996.
9. Екологичен анализ за концесии на кариера “Белия бряг” към “Плевенски
цимент”-ЕАД. 1997.
10. Екологичен анализ за концесии на кариера “Кайлъка” към “Плевенски цимент”ЕАД. 1997.
11. Екологичен анализ за концесии на кариера “Кунино” към “Вархим”-ЕООД, гр.
Мездра. 1997.
12. Предварителен доклад за ОВОС на проектните решения - фаза РП на кариера за
варовик и трошачно-сортировъчна инсталация - “Чала” - с. Кралево.
Ръководител - доц. Е. Желева - ЛТУ. НИС-ЛТУ, София, 1998.
13. Окончателен доклад за ОВОС на проектните решения - фаза РП на кариера за
варовик и трошачно-сортировъчна инсталация - “Чала” - с. Кралево.
Ръководител - доц. Е. Желева - ВЛТИ(ЛТУ). НИС-ЛТУ, София, 1998.
14. Предварителен доклад за ОВОС за “Трансевропейска магистрала, участък
“Калотина - Софийски околовръстен път” от km 1+000 до km 50+348,
Ръководител - доц. Димитър Зъков - ЛТУ. МОСВ, 1998 (Проект за решение
по ОВОС на заседание на ВЕЕС на 22.12.1999г., т. 5 от дневния ред, МОСВ)
15. Предварителен доклада за ОВОС на “Реконструкция на “мелнична инсталация
за въглища и горивна инсталация за въглищен прах” в Златна Панега - АД,
Инвеститор - Златна Панега - АД, Ръководител - Д. Пехливанов. София,
февруари 1999 г.(НИС по строителни материали)
16. Предварителен доклад за ОВОС на обект: “Вариант Дервента” на път 1-6
Гюешево - Кюстендил - от km 10 + 322 до km 13 + 386. Ръководител доц.
Добрин Денев - УАСГ, (Приет с решение No 98 - 30/1999г. - МОСВ)
17. Предварителен доклад за ОВОС във връзка с избор на площадка за “Депо за
нетоксични отпадъци” на община Своге, Ръководител доц. Добрин Денев УАСГ, 2000 г.
18. Предварителен доклад за ОВОС на обект “Високоскоростна ж.п. линия” в
участъка Пловдив - Свиленград. Ръководител - Е. Гюлеметова. 2001 (Приет
от ВЕЕС на МОСВ).
19.
Предварителен доклад за ОВОС на обект “Мост на р. Дунав между Видин
и Калафат”, Ръководител доц. Добрин Денев - УАСГ, 2001 г. (Възложител
МТС, България)
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20.
21.
22.

Предварителен доклад за ОВОС на обект “Път “Михалково – Девин”,
Ръководител доц. Росица Николаева – УАСГ, София, 2003
Предварителен доклад за ОВОС на обект “Свилоза - Свищов”
Екологичен анализ на обект “Малка ВЕЦ с тръбопровод и водохващане” над с. Сугарево, Мелнишко, Ръководител доц. Росица Николаева – УАСГ,
София, 2003

и др.

*

*

*

м. Септември, 2014 г.
Подпис……………..
(Д.Кючуков)
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