Име: инж. Ирина Петрова
Длъжност: Директор
Електронна поща: dppsinite_kamani@abv.bg
Тел. за връзка: +359 88 485 3858
Образователно – квалификационни степени: Магистър ВЛТИ „Горско стопанство” и
следдипломна квалификация ВЛТУ „Стопанско Управление”;
Общ трудов стаж: 28 г.
Трудов стаж в системата на горите: 26 г.
Заемани позиции:
Септември 1981 – Август 1982 – началник на пречиствателна станция на СЗ „Васил Коларов”,
цех „осветителни тела”:
Февруари 1988 – Август 1992 – лесничей в ДЛС – Нова Загора:
Септември 1992 – Януари 2001 – началник пласмент в ЕООД „Чумерна” – горско-търговска
фирма към горите:
Януари 2001 г. – февруари 2002 г. – лицензиран частен лесовъд като инженер по горско
стопанство:
Октомври 2008 г. – Януари 2011 г. – главен експерт и лицензиран лесовъд „Общински гори” –
община Сливен:
Март 2012 г. – Септември 2013 г. и Октомври 2014 г. – до сега директор на ДПП „Сините
камъни” - Сливен

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.:
•

Курс по „Агролесовъдство”

•

Обучение по "Запознаване с добрите практики и прилагането им при мониторинг и
методики на оценка на видове висши растения срещащи се на територията на Природен
парк "

•

Обучение по "Запознаване с добрите практики и прилагането им при мониторинг и
методики на оценка на благоприятното природозащитно състояние на видове от Клас
Насекоми /Insecta/ срещащи се на територията на Природен парк “Сините камъни”

•

Обучение по "Запознаване с добрите практики и прилагането им при мониторинг и
методики на оценка на благоприятното природозащитно състояние на видове от Клас
Птици /Aves/ срещащи се на територията на Природен парк “Сините
камъни”.Придобиване на умения за опръстеняване на птици.

•

Обучение по "Запознаване с добрите практики и прилагането им при мониторинг и
методики на оценка на консервационно значими видове от Клас Бозайници /Mammalia/
срещащи се на територията на Природен парк “Сините камъни””

•

Обучение по "Интерактивни похвати за работа с подрастващи - принципи на “Горската
педагогика”"

•

Обучение по "Обучение парковите служители в работа на терен с геоинформационни
GPS устройства и първична обработка на данни от теренни проучвания"

•

Обучение по "Водачество в планината. Планинско ориентиране. Първа помощ в
планината. "

•

Обучение по "Законова база за управление на НАТУРА 2000"

•

Обучение по "Актуални промени в Закона за устройство на територията, Закона за
кадастъра и имотния регистър. ЗУТ и защитени територии, ЗУТ и ГТ"

•

Обучение по "Оказване на първа помощ на бедстващи диви животни намерени в
природата и/или по сигнал на граждани приети в Дирекция на Природен парк “Сините
камъни”.

Участие в проекти на ЕС:
•

"Възстановяване популацията на лалугера като основен елемент за
поддържане благоприятния консервационен статус на приоритетни
тревни хабитати и популации на хищни птици в ПП "Сините камъни"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие
Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 470400,00 лв
Регистрационен номер: 58301-38-458
Име на бенефициент: ДПП Сините камъни
Година на приключване на проекта: 2012 г.
•

"Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното
разнообразие в ПП "Сините камъни"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие
Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 744 944,80 лв
Регистрационен номер: 5103020-15-658
Име на бенефициент: ДПП Сините камъни
Година на приключване на проекта: 2015 г.
•

Устойчиво управление и устройство на природен парк "Сините камъни"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие
Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 3 680 687,86 лв
Регистрационен номер: DIR-5113326-3-95
Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Сините камъни"
Година на приключване на проекта: 2015
•

Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на
специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на
експертния капацитет на служителите на ДПП "Сините камъни"

Процедура - BG05SFOP001-2.019 Специализирани обучения за териториалната администрация
Регистрационен номер: BG05SFOP001-2.019-0018-C01
Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Сините камъни"
•

Споделена визия за Натура 2000 на Природен парк „Сините камъни” – 2020
г.

Процедура - Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България - 2

Код на процедура - BG16M1OP002-3.031
Регистрационен номер - BG16M1OP002-3.031-0008-C01

Чужди езици: Ползва немски и руски

