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Адрес
Телефон

ТАНКО ПЕЕВ КОЛЕВ
ж.к. Тракия, бл. 27, вх. В. гр./с. 4023, Пловдив, Р. България
032 654 376

Мобилен телефон:

088 9 103 144

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане
Пол

tanko.kolev@abv.bg
българин
10.08.1959 г.
мъжки

Място на раждане гр. София
Трудов стаж 34 години
Дати 2016 - професор
2002 - доцент
1996 - главен асистент
1995 - старши асистент
1994 - асистент в катедра “Растениевъдство” при ВСИ - Пловдив
1990 - научен сътрудник I степен
1987 - научен сътрудник II степен
1985 - научен сътрудник III степен в Института по памука и твърдата пшеница – Чирпан
1984 - агроном-технолог в растениевъдна бригада към АПК - с. Бр. Даскалови, обл. Стара Загора.
Заемана длъжност или позиция 2016 ПРОФЕСОР
ФА, диплома за научно звание професор № II 037 издадена на 05.12.2016 г., по научна
специалност 04.01.14 “Растениевъдство”,
ВАК, СНС по растениевъдство, свидетелство за научно звание доцент № 21687, по научна
специалност 04.01.14 “Растениевъдство”.
Преподавател в катедра „Растениевъдство”, Аграрен университет гр. Пловдив.
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя

Научна и преподавателска дейност.
Ректор проф. д-р Хр. Янчева, бул. Менделеев № 12, Аграрен университет гр. Пловдив.

Вид на дейността или сферата на Преподаване и научна работа в областите: Растениевъдство, Биологични особености на твърда
работа пшеница, тритикале и ръж.
Влияние на обработките на почвата и хербицидите върху добива и качеството на зърното от
твърда пшеница.
Влияние на тежките метали в промишлено замърсени райони, върху продуктивността и качеството
на реколтираната продукция от житни култури.
Проучване на звена от технологиите за отглеждане на зърнено - житни култури /твърда и
обикновена пшеница, ечемик, тритикале, ръж, царевица/, зърнени бобови /фасул, соя, нахут/,
лечебни ароматни и вкусови растения /кориандър/.
Изпитване на сортове, кандидат сортове и переспективни линии твърда и обикновена пшеница,
тритикале, ръж.
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Образование и обучение
Дати 1994 ДОКТОР
ВАК, СНС по растениевъдство, диплома за образователна и научна степен доктор № 23642 по
научната специалност 04.01.14 “Растениевъдство”.
1987 – 1991 Докторантура - задочна, катедра „Растениевъдство”, Висш селскостопански институт –
Пловдив, Дисертация на тема: "Интегрирана борба с плевелите в посевите на твърдата пшеница и
влиянието й върху добива и качеството на зърното".
1984 МАГИСТЪР Висше образование - инженер агроном диплома Серия АЯ № 008732.
1979 – 1984, Висш селскостопански институт, гр. Пловдив.
1974 - 1977, Средно образование, ЕСПУ „П. К. Яворов” гр. Пловдив.
Наименование на придобитата2016 – Професор
квалификация2002 - Доцент
1994 - Доктор
Основни предмети/застъпени
професионални умения

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Преподавател по „Растениевъдство” към Аграрен университет – Пловдив, в специалностите
Агрономство полевъдство (редовно и задочно обучение), Аграрено инженерство (редовно
обучение), Екология и опазване на околната среда (редовно обучение)), Селекция и
семепроизводство (задочно обучение) на ОКС бакалавър и в магистърски курс „Растениевъдна
продукция” (задочно обучение), „Агробизнес” (редовно и дистанционно обучение),
„Производство на посевен и посадъчен материал от полски култури“ (редовно обучение),
„Хранителни качества и съхранение на растителни продукти от конвенционалното и
биологичното земеделие” (РПКБЗ) - редовно и задочно обучение.
Аграрен университет, бул. „Менделеев” № 12, гр. Пловдив

Лични умения и
компетенции
Майчин (и) език (езици)

български

Чужд (и) език (езици)
Самооценяване

Разбиране
Слушане

Европейско ниво (*)

Руски
Английски

С1

Разговор
Четене

Участие в разговор

Писане

Самостоятелно
устно изложение

Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
Свободно ниво
С1
С1
С1
С1
на владеене
на владеене
на владеене
на владеене
на владеене

Самостоятелно
В1 ниво на
владеене

Самостоятелно
В1 ниво на
владеене

Самостоятелно
В1 ниво на
владеене

Самостоятелно
В1 ниво на
владеене

Самостоятелно
В1 ниво на
владеене

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Социални умения и компетенции Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации в които
комуникацията и екипната работа са от съществено значение, проява на етичност, инициативност,
критичност, коректност към останалите от колектива
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Организационни умения и
компетенции

Компютърни умения и
компетенции
Свидетелство за управление на
МПС

Координация, управление и ръководство на хора, проекти в професионалната среда и извън
нея, участие в различни ръководни органи, международни, национални и вътрешни проекти.
Ръководител на магистърски курс „Растениевъдна продукция” (ДОВО/ДПН) задочно обучение.
Ръководител на един защитил български докторант редовно обучение през 2014 г. Ръководство
на двама български докторанти от февруари 2014 г. и от март 2016 г. и един чуждестранен
докторант от 2015 г. (от Казахский государственный женский педагогический университет, г.
Алматы, Казахстан).
Ръководител на 100 дипломанти защитили в периода 1995-2018 г.
Участие в научни журита. Написани рецензии за хабилитиране, докторски дисертации, научни
списания. Разработване и управление на проекти.
Отговорен редактор на списание „Земеделие плюс”.
Член на комисията по биологично изпитване и регистрация на фитофармацевтични препарати
в Национална служба за растителна защита карантина и агрохимия към Министерството на
земеделието и горите, София – 1990.
Член на ФС към Факултета по агрономство.
Експерт на НАОА.
Член на на управителния съвет на Център за научни изследвания, трансфер на технологии и
защита на интелектуалната собственост към Аграрен университет – Пловдив.
Член на СУБ клон Пловдив, НТС, EWRS (Европейско общество за проучване на плевелите).

Работа с компютри: Microsoft office, Exsel, Power point, Internet
B, C, T, M

Допълнителна информация Лица за контакти: проф. д-р Радка Иванова, катедра „Растениевъдство”, Аграрен университет.
1990 - Специализация в Казахския научно-изследователски институт по растениевъдство и
почвознание, гр. Алма Ата, Казахстан.
1994 - 1995 пет месечен курс по английски език в Отдела за езикова подготовка, ВСИ - Пловдив.
1999 - едноседмичен курс на английски език, ВСИ - Пловдив на тема: “Управление,
замърсяването с биогенни елементи от селското стопанство чрез използване на метода “Баланс
на материалните потоци”. Проведен от проф. Брунер - Институт по качествата на водите и
управление на отпадъците - Виена.
Участие в проекит по мярка 114 за обучение на производители.
Рецензент на публикации в международни и български списания.
Участие в интервюта за български списания и вестници.
1985-2018 Ръководство и участеие в 30 международни, национални и вътрешни научни проекти.
1985-2018 Публикации 194 броя.

Приложения Списък на научните трудове

Подпис:
проф. д-р Танко Колев
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