
 

Име: Красимир Цуцов 

Длъжност: Главен експерт „Биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност” 

Електронна поща: dppsinite_kamani@abv.bg 

Тел. за връзка: +359 88 582 4803 

Образователно – квалификационни степени: магистър по „Екология и опазване на околна 

среда” 

Общ трудов стаж: 9 г. и 6 м. 

Трудов стаж в системата на горите: 9 г. и 6 м. 

Заемани позиции: 

Главен експерт „Биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност” 

в ДПП „Сините камъни” 

 

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. 

 

mailto:dppsinite_kamani@abv.bg


• 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 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. 

Мониторинг по проекта 

 

• Устойчиво управление и устройство на природен парк "Сините камъни" 

http://ope.moew.government.bg/bg/projects/projectdetail/cid/10/id/387?regionId=22&districtId=190&year=&beneficiaryId=7&active=1


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 

Мониторинг по проекта 

 

• 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" 

Ръководител на проекта 

 

• 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 

Ръководител на проекта 

 

Владеене на езици: ползва английски и руски 

 

http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/21641d27-5fda-41f8-bd57-f15575c2e9b9
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/21641d27-5fda-41f8-bd57-f15575c2e9b9

