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ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Име: Диньо Тодоров Кючуков 

 

Адрес:  

Постоянен  

6290 с. Обручище  

Старозагорска област 

 

Временен (за кореспонденция):  

e-mail: d_kyuchukov@abv.bg 

 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

1980-1986 г. - Висш Лесотехнически институт (сега Лесотехнически Университет) 

– редовен курс, специалност “Горско стопанство”, специализация Екология 

и опазване на природната среда; придобита степен: инженер по горско 

стопанство (M.Sc.).  

 

Научни степени:  

 

Доктор (2000 г.) Лесотехнически Университет 

Тема на дисертацията: “Проучвания върху орнитофауната на големите Софийски 

паркове”; Научен ръководител: проф. дсн Нино Нинов 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

 

Хоноруван преподавател по Ловно стопанство на студентите от специалностите 

“Горско стопанство” и “Стопанско управление” – 2 003-2006 г.  

Хоноруван преподавател по Дендрология на студентите от специалности “Горско 

стопанство” и “Екология и опазване на околната среда” – 1992-1993 г.  

1995-1999 – Лектор на курсове за експерти по ОВОС – частта за фауната 

1994-2002 – Инженер в катедра “Екология”, Лесотехнически Университет 

Участия в над 50 ОВОС на различни обекти  

Участия в 10 научно-изследователски проекта, свързани с рекултивация на 

нарушени терени и изследване върху орнитофауната им  

Сътрудник на Българската орнитологична централа 

 

ОБЛАСТИ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:  

Екология 

Опазване на природата 

Орнитология 

Фауна на населените места 

Екологични проблеми в горското и ловното стопанство  
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Рекултивация на нарушени терени 

 

 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Съюз на учените в България  

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) – член-основател 

Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП)  

Българско орнитологично дружество  

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:  

Руски – свободно, писмено и говоримо.  

Английски – ограничено, за ползване на професионална литература 

Френски – ограничено. 

 

 

 

Списък на научните публикации  
 
І. Статии, публикувани в периодични научни издания и научни 

трудове 
 

1. Нанкинов Д., Нинов Н., Кючуков Д. Гнездова биология на черноглавото 

коприварче(Sylvia atricapilla L.) в Парка на свободата - гр. София. “Орнитол. 

инф. бюлетин No 19-20”, 1986, 75 - 84 

2. Кючуков Д. Косът(Turdus merula L.) в Парка на свободата - София. “Научни 

трудове”, ВЛТИ, 1991, том ХХХVI, стр. 103 – 114 

3. Кючуков Д. Обикновената чинка(Fringilla coelebs L.) в парковете на гр. София. 

“Наука за гората”, БАН, София, 1994, бр. 1, 66 – 75 

4. Кючуков Д. Динамика на видовия състав на орнитофауната на големите градски 

паркове в гр. София. Лесовъдска мисъл, ЛТУ, София, 1995, бр. 3-4, 169 – 174 

5. Кючуков Д. Анализ на орнитофауната на големите градски паркове на София 

спрямо особеностите на храненето на видовете. Лесовъдска мисъл, ЛТУ, 

София, 1996, бр. 2, 75 – 85 

6. Кючуков Д. Проучвания върху орнитофауната в района на Народен парк 

“Златни пясъци”. Лесовъдска мисъл, ЛТУ, София, 1996, бр. 4, 75 – 83 

7. Кючуков Д. Еловият певец(Phylloscopus collybita (Vieillot)) в парковете на гр. 

София. “Научни трудове”, ЛТУ, .София, 1996, том XXXVII, 162 – 168 

8. Кючуков Д. Количествена характеристика и някои особености на гнезденето на 

растителноядните птици в големите градски паркове на София. Лесовъдска 

мисъл, ЛТУ, София, 1998, бр. 1, 74 – 90 

9. Кючуков Д. Влияние на характера на устройството на парковите територии 

върху орнитокомплексите на срещнатите и гнездещите в тях птици. “Научни 

трудове”, ЛТУ, София, 1999а, том XXXVIII, 199 – 208 

10. Кючуков Д. Зелениката(Carduelis chloris (L.)) в големите градски паркове на 

София. Лесовъдска мисъл, ЛТУ, София. 1999б, бр. 2, 87 – 104 
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11. Кючуков Д. Влияние на дейността на “Асарел-Медет” – АД върху 

орнитофауната в района. Лесовъдска мисъл, ЛТУ, София, 1999, бр. 4, 78 – 98 

12. Кючуков Д. Проучвания върху орнитофауната на големите софийски паркове. 

Автореферат на дисертационна работа за получаване на образователната и 

научна степен “доктор”, шифър 040411, София, 2000, с. 36 

13. Кючуков Д. Видове птици само зимуващи в големите градски паркове на 

София. “Лесовъдска мисъл”, ЛТУ, София. 2000, бр. 1 , 84 – 96 

14. Кючуков Д. Влияние на особеностите на склопа в големите градски паркове на 

София върху гнезденето на откритогнездещите птици. “Лесовъдска мисъл”, 

ЛТУ, София, 2000, бр. 2, 81 – 89 

15. Участие в: Национален план за опазване на биологичното разнообразие. UNDP 

RESIDENT REPREZENTATIVE, София, МОСВ, 2000. (Национален план за 

опазване на биологичното разнообразие(орнитофауна в равнинни, тревни и 

агроекосистеми)). “Артифекс” ЕООД, ISBN 954-9724-20-4, Програма за 

развитие на ООН, Глобален фонд за околната среда, Република България, 

МОСВ, София, 2000, с. 59) 

16. Пипков Н., Кючуков Д. Характеристика на гръбначната фауна на лесопарковата 

част на “Борисовата градина”. “Лесовъдска мисъл”, ЛТУ, София, 2001, бр. 1-4, 

76 – 99 

17. Кючуков Д. Гнездова орнитофауна на големите градски паркове на София. 

“Лесовъдска мисъл”, ЛТУ, София, 2002, бр. 1-2, 98 – 118 

18. Stoyanov G., Shurulinkov P., Kjutchukov D., Spakovski P., Delov V., Vultchev K. & 

Stoyanov A. Von Brǖten der Waldschnepfe Scolopax rusticola in. Bulgarien. 

“Ornitologische miteilungen”, Deutschland, Neubrandenburg, 2003 г., Inhalt Nr. 6, 

211 - 217 

19. Кючуков Д. Струма - 89 (5 дена с птиците на Струмската долина). “Орнитол. 

инф. бюлетин”. (под печат) 

20. Кючуков Д. Резултати за хода на количеството на дневните грабливи птици 

след зимата на 1988-89 г. чрез маршрутни преброявания от превозни средства. 

“Орнитол. инф. бюлетин”. (под печат) 

21. Кючуков Д. Значение на два вида стенни лиани за птиците. “Орнитол. инф. 

бюлетин”. (под печат) 

22. Кючуков Д. Едно древно съобщение за прабългарите(древните българи) в 

индийски източник. “Сб. на конф. Памирските корени на прабългарите”, 

“Авитохол” - Лондон, Великобритания, София, 1995.   (под печат) 

23. Kjutchukov D. The vertical distribution of the ornitofauna in the region Northern Rila 

mountains - Bulgaria. “Journal of Balkan Ekology”. (под печат) 

24. Кючуков Д. Грабливите птици в големите градски паркове на София. 

“Лесовъдска мисъл”, ЛТУ, София, 2003, бр. 1-4, с. 114–138 

25. Кючуков Д. Влияние на възрастта на дървесната растителност на парковите 

територии върху видовия състав на срещнатите и гнездещите птици. 

“Лесовъдска мисъл”, ЛТУ, София, 2005, бр. 1, 54 – 69 

26. Кючуков Д. Междублокови пространстранства и птици – особености и 

проблеми на средата – предварителни резултати. Юбилейна научна 

конференция 35 години обучение по ЕООС при ЛТУ, София, 12-13 06.2009 г., 

“Лесовъдска мисъл”, ЛТУ, София, 2009, 293-303 
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27. Кючуков Д. Влияние на възрастта на дървесната растителност на парковите 

територии върху гнездовата плътност на птиците(орнитокомплексите). 

“Лесовъдска мисъл”, ЛТУ, София       (дадена за печат) 

 

 

II. Доклади, изнесени на национални и международни научни 

сесии, симпозиуми, конгреси и конференции, отпечатани в пълен 

текст в тематични научни сборници 
 

 

1. Кючуков Д., Желева Е. Проучвания върху орнитофауната на рекултивираните 

насипища от открит добив на лигнитни въглища в района на “Марица-Изток”. 

“Сб. науч. докл. Юбилейна науч. конф. 125 г. БАН и 65 г. ИГ”, БАН, София, 

1995, 270 – 278 

2. Кючуков Д. Домашното врабче(Passer domesticus L.) в големите градски 

паркове на гр. София. “Юбилейна науч. сесия 70 г. лесотехн. образование в 

България”, София, 1995, том I, 349 – 359 

3. Кючуков Д. Видов състав на орнитофауната на големите градски паркове на гр. 

София. “Юбилейна науч. сесия 70 г. лесотехн. образование в България”, София, 

1995, том I, 372 – 381 

4. Кючуков Д. Редки нередовно гнездещи видове птици в големите градски 

паркове на гр. София. “Юбилейна науч. сесия 70 г. лесотехн. образование в 

България”, София, 1995, том I, 360 – 372 

5. Kjutchukov D. The birds of prey bigger sity parks of Sofia. Proceedings XXII 

congress IUGB “The game and the man”, Sofia, Bulgaria, 1995, 20 –26 

6. Кючуков Д. Кадънката(Carduelis carduelis (L.)) в големите градски паркове на 

гр. София. “Сб. науч. докл. Втора Балканска конф. по проучв. и използув. на 

горските ресурси”, ЛТУ, София, 1996, том II, 161 – 166 

7. Нанкинов Д., Кючуков Д. Проучвания върху поведението на птиците по време 

на слънчевото затъмнение на 11 август 1999 година. Сб. доклади на Шестата 

нац. конф. с междунар. участие по съвременни проблеми на слънчево-земните 

въздействия, БАН, София, 1999, 97 – 100 

8. Кючуков Д. Сирийският пъстър кълвач(Dendrocopos syriacus (Ehrenberg)) в 

големите градски паркове на София. Юбилеен сборник 75 г. лесотехн. 

образование в България, ЛТУ, София, 2000, 139 – 148 

9. Кючуков Д. Средният пъстър кълвач(Dendrocopos medius (L.)) в големите 

градски паркове на София. Юбилеен сборник 75 г. лесотехн. образование в 

България, ЛТУ, София, 2000, 149 – 155 

10. Кючуков Д. Малкият пъстър кълвач(Dendrocopos minor (L.)) в големите градски 

паркове на София. “Сборник Трета Балканска научна конференция”, София, 2-6 

октомври 2001, 493 – 499 

11. Кючуков Д. Сивият кълвач(Picus canus Gmelin) в големите градски паркове на 

София. “Сборник Трета Балканска научна конференция”, София, 2-6 октомври 

2001, 486 – 492 

12. Кючуков Д., Желева Е. Връзка на гнезденето на откритогнездещите птици с 

различните композиционни елементи в териториите с парков характер. 
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“Юбилеен сборник 50 години специалност “Ландшафтна архитектура”, София, 

2001, 101 – 105 

13. Stoyanov G., Kyutchukov D, Domuschiev D. Studies on the durinal and nocturnal 

burds of prey (Falconiformes and Strigiformes) nesting on the territory of Sofia. In: 

Penev L. (ed.) The Ecology of Sofia. Pensoft Publ, Sofia, 2004, p. 437 – 450 

14. Георгиева Е., Кючуков Д. Гнездова орнитофауна в района на Северен Сакар – 

предварителни резултати. Научни трудове, XIX Международна научна 

конференция за млади учени, 22-24 юли 2010 г., Учебно опитна база на ЛТУ – 

Юндола, София, 2010, 117-126 

15. Е. Георгиева, П. Петров, А. Манолчев , Д. Димитров, Д.Кючуков. Гнездовата 

орнитофауна в горни части на планината Голо бърдо. Сборник от „Научна 

конференция „.............“, ЛТУ, София. (под печат)  

16. Е. Георгиева, П. Петров, А. Манолчев , Д. Димитров, Д.Кючуков. Гнездовата 

орнитофауна в горни части на планината Голо бърдо – екологичен анализ. 

Сборник от „Научна конференция „.............“, ЛТУ, София.   (под печат) 

17. Е. Георгиева, П. Петров, А. Манолчев, Д. Димитров, Д. Кючуков. Гнездовата 

орнитофауна в горни части на Гологлавския рид – Конявска планина. Сборник 

от „Научна конференция „.............“, ЛТУ, София.   (под печат) 

18. Е. Георгиева, П. Петров, А. Манолчев, Д. Димитров, Д. Кючуков. Гнездовата 

орнитофауна в горни части на Гологлавския рид – Конявска планина. 

Екологичен анализ. Сборник от „Научна конференция „.............“, ЛТУ, София.   

(под печат) 

 

ІІІ. Научно-популярни публикации: 
 

1. Кючуков Д. Птиците на града. Спис. “Гора”, КГ, София, 1997. бр. 2, с. 20 

2. Кючуков Д. Има ли грабливи птици в нашите градски паркове. ЕКО - magasin, 

София (под печат) 

 

Списък на разработки, приети от научни и експертни съвети: 
 

1. Изследване на екологичните и природозащитните функции на полезащитните 

горски пояси и изработване на инструкции към методиката на зе-

меустройствените проекти(Частта по опазване на живата природа - 

конкретно за орнитофауната). Отчет по тема No 382. Ръководител - проф. 

Борис Пеев. НИС към ВЛТИ, 1990. стр. 84 - 87 

2. Паркоустройствен проект на Народен парк “Златни пясъци”. Проучване на 

гръбначната фауна. Ръководител - Станка Ескенази. Агролеспроект, София, 

1994 (Приет на експертен съвет на МОС) 

3. Проблеми и възможности за оптимизиране на рекултивацията на насипите от 

“Асарел-Медет” - АД. Отчет по тема на НИС - ВЛТИ. Шифър 486/1994. 

Етап Т-2.1. Ръководител - доц. Елена Желева – ВЛТИ (ЛТУ). София, 1994 

4. Проучване възможностите за лесобиологична рекултивация на насипите на 

МОК “Асарел”. Отчет по тема на НИС - ВЛТИ. Шифър 486/1995. Етап Т-

2.2. Ръководител - доц. Е. Желева - ВЛТИ(ЛТУ). София, 1995 
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5. Окончателен доклад за ОВОС на “Антибиотик” - АД, гр. Разград (проучвания 

върху  животинския свят). БНОЦЕОПС, Ръководител - доц. Е. Желева - 

ВЛТИ(ЛТУ), София, 1996. 

6. Окончателен доклад за ОВОС на “ОЦМ”- АД, гр. София (проучвания върху  

животинския свят. БНОЦЕОПС, Ръководител – доц. Е. Желева – 

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 Гълъбово-

Раднево, “Асарел-Медет”-АД. т. 2. Влияние на дейността на “Асарел-

Медет”-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 

“Зелени Балкани” - Пловдив”, Пловдив, 14 май 1999 г. 

10. Обект: “Княз Борисова градина”, подобект Лесопаркова част, фаза: Система за 

проектни мероприятия. Част I: - отдели 36 - 42. (частта за фауната). 

Ръководител - доц. Николай Пипков - ЛТУ. Приет на експертен съвет на 

“Софпроект - Ц” - ЕООД, София, декември 1999 

11. Влияние на дейността на “Асарел-Медет” - АД върху орнитофауната в района. 

Отчет по тема “Екологосъобразни методи и технологии при горската 

рекултивация”. Етап П 3 (проучвания върху животинския свят). 

Ръководител - ст. н. с. Богдан Богданов - ИГ. Приет с протокол Nо 2 от 

29.02.2000г. от разширено звено на секция “Горски ресурси”, Институт за 

гората, БАН, София, 1999, 23 - 38 

12. Предварителен доклад. Оценка на въздействието върху околната среда. Каскада 

“Горна Арда” – Хидровъзел “Мадан”, Хидровъзел “Ардино”, Хидровъзел 

“Сърница” (проучвания върху орнитофауната). Ръководител доц. Росица 

Николаева - УАСГ, София, 1999. (Приет от Висшия екологичен експертен 

съвет на МОСВ) 

13. The Study to Improve Navigation on the Danube in Bulgaria and Romania. 

(Изследване за подобряване навигацията по р. Дунав в участъка между 

България и Румъния), Ръководител доц. Добрин Денев - УАСГ, Октомври, 

1999 г., Възложител “Harris”, Холандия. (Разработката е предадена на Въз-

ложителя и приета от него) 

14. Кючуков Д. “Птиците на Боснешкия карстов район на Витоша”. Юни, 2000 г. 

(Разработката е възложена и приета от Дирекцията на Природен парк 

“Витоша”) 

15. Анализ на влиянието върху околната среда на обект “Мост на р. Дунав между 

Видин и Калафат”(проучвания върху животинския свят), Ръководител доц. 
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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) 



10 

 

20. Предварителен доклад за ОВОС на обект “Път “Михалково – Девин”, 

Ръководител доц. Росица Николаева – УАСГ, София, 2003 

21. Предварителен доклад за ОВОС на обект “Свилоза - Свищов” 

22. 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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anNeHep,' sfixareApa o'Exororprfl,o' . Or 2004 r ao 2006 r e 6un xoHopoBaH
acncrenT qo AHcITHTIJIHHaTa "JfoB", KbM KareApa "JIonHo cro[aHcrBo".
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