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Трудов стаж

Стоянов Красимир Георгиев
Ул. „Гурко“ № 38А, София 1000, България
00359 888 308 245
turola_bg@yahoo.com
Българин
19 06.1951
1979 г. - 1991 г.
Институт за развитие на промишлеността
Ръководител група програмни икономически анализи
Научен сътрудник
Ръководител група програмни икономически анализи,
Дейността е свързана с анализиране на информация пристигаща от
предприятията в отрасъл машиностроене
1995 г.- 2009 г.
Турола ЕООД, София 1000, ул."Искър,: № 38
Ремонт и поддръжка на хидротехнически съоръжения и язовирни стени с
използване на алпийски способи, консултации за реакция в кризисни ситуации.
Учредител и собственик на фирмата
Мениджмънт на фирмата, презентиране и популяризиране на дейността на
фирмата,
участие в оперативната работа на екипите към фирмата
2000 г. Нов Български Университет, София , ул. „Монтевидео" № 21
Преподавател по туризъм
Ръководи и управлява учебния процес в спорт „ Туризъм „ към програма
„Спорт“ на Университета

Планински активности
Дейности в Планинската
спасителна служба

1977 г. планински спасител
1978 r. курс трудни терени
1979 г. хеликоптерен курс - Пловдив
1981 г. курс старши планински спасител
1983 г. инструктор по планинско спасяване
1994 г. Ръководител въздушна група
1990 - 1994 г. Зам. Председател на Републиканската комисия по планинско
спасяване
1987 – 2005 г. - ръководител на нарядна група в отряд София на Планинската
спасителна служба
2000 - 2004 - Началник отряд ПСС - София
2005 г - 2009 г. - Ръководител на спасителен екип осигуряващ международното
състезание по екстремни ски организирано от компанията „Ред Бул" и
БАССЕС
2001 - 2004 г. - Ръководител и изпълнител на проект „ Реакция на децата в
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кризистни ситуации, финансиран от Столична община
Участник в множество спасителни акции на Планинската спасителна
служба.
Републикански шампион по планинско спасяване на зимни и летни
прегледи на ПСС
Доброволен планински спасител
Алпийски занимания

Екстремни ски

1990 г. - изкачване на връх Аконкагуа 6 978 м. в Андите
1990 г изкачване на връх Маккинли 6 533 м. в Аляска
1981 г изкачване иа връх Монблан 4 807 м. в Алпите
1983 г. изкачване на връх Елбрус 5 630 м. в Кавказ
1986 г. изкачване на пик Ленин 7 134 м. в Памир
2007 г. изкачване на връх Арарат 5 381 м. в планината Арарат - Турция
2008 г изкачване на връх Хванаталснюкур 2 119 м. в Исландия
2007 г. експедиция в Шпицберген
2007 г. изкачване на Монблан де Текюл (4248м) заедно с Иван Кожухаров
(алпинист прикован в инвалиден стол)
2009 г. изкачване на връх Монблан (4807м) заедно с Иван Кожухаров
който беше поставен в специална шейна
2009 г. изкачване на връх Айлан пик (6 189 м) в Хималаите
2012 г. изкачване на връх Тент пик ( 5 663 м) в Хималаите
2013 г. зимно изкачване на вулкана Фуджияма ( 3772 м.) в Япония

Спускане по Мальовишки коридор
Спускане по Синия улей
Спускане по Дяволския улей
Спускане от пик Ленин 7 134 м. в Памир
Спускане от Маккинли 6 533 м. в Аляска
Множество спускания в различни планини на света

Образование и
обучение
1958 - 1966 г
СУ „Сашо Димитров" - Пловдив
-1966-1970 г
Икономически техникум „В Левски" - Пловдив
Специапности - Финанси и кредит, счетоводство и контрол, планиране на
стопанската дейност
1972 г.- 1977 г.
Висш икономически институт „Карл Маркс" - София
Специалност Организация, проектиране и обработка на икономическата
информация
Магистър

Лични умения и
компетенции
МАЙЧИН ЕЗИК

Български език

ДРУГИ ЕЗИЦИ
•
•
•

Четене
Писане•
Разговор

Английски език
добро
добро
много добро

•
•
•

Четене
Писане•
Разговор

Немски език
добро
добро
добро
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•
•
•

Четене
Писане•
Разговор

Социални умения и
компетенции

Организационни умения и
компетенции

Технически умения и
компетенции

Руски език
отлично
отлично
отлично

Способност за лесна комуникация
Адаптивност КЪМ РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ
-придобити поради • съвместно съжителство с други хора в интеркултурно
обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от
съществено значение

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в
професионалната

Компютърна грамотност: Microsoft office - добри умения
Еxel – добри умения
Интернет – добри умения
Умения за работа с различна по захранване и вид техника

ДРУГИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Свидетелство за
управление на МПС

Умения за управление на различни верижни машини в т.ч. моторна
шейна, АТВ

Категория В
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