Проф. дтн инж. Цоло Вутов е роден на 1 април 1949 г.

Той е възпитаник на Минно-геоложкия университет (специалност „Минно
маркшайдерство”). Започва своята професионална кариера като главен
маркшайдер в рудник „Елаците”, гр. Етрополе, веднага след завършване на
висшето образование. Последващите години очертават успешния
професионален път на проф. Вутов :
•

главен инженер и зам. директор по ПТВ на рудника до 1981 г.

•

от 1982 г. преминава през зам. управител на Геотехмин – СВС,
управител на Омия-Геотехмин ООД, изпълнителен директор на РМД
Елаците - Мед АД и управител на Геотехмин ООД

В професионалната му квалификация са записани:
•

- второ висше за мениджър в българо-френски център Марком и
Иком интелект (американо-български център по икономика и
мениджмънт),

•

- професор по „Минни науки”, Световен атестационен експертен
комитет при Международния академически съюз, гр. Санкт
Петербург, Русия

•

почетно звание доктор на науките, „Солигорски институт по
проблемите на спасяване на ресурсите с опитно производство“, гр.
Минск, Република Беларус

•

- почетен професор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван
Рилски”

Проф. Вутов има изключителни заслуги и като учен и общественик”.
Член е на:
Консултативния съвет на
индустриалците в България

Конфедерацията

на

работодателите

и

УС на Българската търговско-промишлена палата и съосновател на Съвета
по иновации
УС на Националния борд по туризъм
Настоятелството на Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски“ – от
2011 г.
Международната академия по минералните ресурси, Русия – от 1998 г.
Академията на минните науки, Русия – от 2000 г.
Международния организационен комитет на Световния минен конгрес – от
1994 г.
Академия на инженерните науки на Република Сърбия – от 2015 г.

От 2000 г. е Председател на Научно-техническия съюз по минно дело,
геология и металургия
и учредител на Балканската минна асоциация
БАЛКАНМИН от 2004г. от От 2013 г е заместник-председател на
Балканската академия на минните науки, Република Сърбия.
Група
ГЕОТЕХМИН,
която
обединява
повече
от
20
дружествапредставители на отговорния бизнес в България, е голям инвеститор,
работодател и осигурител. Ръководените от проф. Вутов фирми са
изградили някои от най-знаковите проекти в минната индустрия,
строителството, инфраструктурата, екологичния инженеринг и имат
принос за нарастването на БВП на страната.
За всичко това през тази година проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен със
Специална награда за изключителен принос за българската икономика,
научната и развойна дейност в 13-ото издание на годишните награди
"Инвеститор на годината" на Българската агенция за инвестиции (БАИ).
Високото отличие бе връчено на българския индустриалец, учен и
общественик от министъра на икономиката г-н Емил Караниколов на
тържествена церемония. Също така, той получи от председателя на БТПП
Цветан Симеонов най-високата награда на Палатата за „значителен принос
при осъществяване целите и дейността на Палатата, дългогодишна
ефективна подкрепа и принос за развитие на българската икономика и по
повод 70-годишния юбилей“.
Към голямото признание за заслугите на проф. Вутов се присъединява и
академичната
общност
на
Химикотехнологичния
и
металургичен
университет с удостояването на проф. Вутов с почетния знак на ХТМУ.

