ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
Име, презиме, фамилия
Дата и място на раждане
образование
Трудова кариера

Владеене на чужди
езици:
Научна кариера

Научно направление
Специализации

Ръководство и участие в
национални
изследователски
проекти и програми
Ръководство и участие в
международни
изследователски
проекти и програми

Цветослав Николов Миховски
21.12.1954 г., гр. Троян
1975-1980 г. – Висше образование, редовно обучение; факултет
Лозаро-градинарство на ВСИ, гр. Пловдив,
Диплома АБ-000194/1980 г.
 От 1980 до1982г. – участъков агроном в клоново
стопанство с. Чифлик към АПК Троян
 От 1982 до сега научен сътрудник в ИПЖЗ,
1. английски език - добре
2. френски език – добре,
3. руски език - добре
 От 1982 г до 1985 г. Научен сътрудник III ст. (асистент)
 От 01.07.1985 г. до 1988 г. Научен сътрудник II ст. (главен
асистент)
 От 04.01.1988 г. до .1991 г.. Научен сътрудник I
ст.(старши асистент)
 От 1985 г. до 1989 г. задочен аспирант към кат.
Растениевъдство при ВСИ-Пловдив, съгл. Зап. 77/25.01.85 г. на
Председателя. на ССА
 От 13.05.1991 г. научна степен к.с.н. (еквивалент на
„доктор“ според ЗРАРБ) Диплом 21290/16.07.1991 г.
 От 12.02.1997 г. научно звание (академична длъжност)
старши научен сътрудник II ст. (еквивалент на „доцент“ според
ЗРАРБ) Диплом 18427/12.02.1997 г.
 През целия научен стаж работи по специалността
„Фуражно производство. Ливадарство“ ш. 04.01.20
Изучаване на растителните ресурси от бобови ливадни треви.
Селекция на нови сортове. Агротехника на отглеждане.
1. 1988 г. – INRA, Clermont-Ferrand, France - селекция на бобови
ливадни треви – 6 месеца
2. 1999 г. IGER, Aberystwyth, Wales, UK, 3 месеца
3. 2016 г. – Erasmus+, FCT, Universidade do Algarve, Portugal
Общо 11, от които ръководител на 4 а в другите 7 - участник

Общо 20, от които ръководител на 15, а в другите 5 - участник

Участие в комисии и
съвети
Участие в редколегии

Членство в
международни
организации и комитети
Членство в национални
организации и комитети
Обучение на
специалисти и фермери

Административен стаж

публикации
Авторски свидетелства

Служебен адрес

30.06.2017 г.

1. Участие в СНС по Растениевъдство към ВАК за периода
2007- 2010 г. решение на ВАК с протокол 20/13.06.2007 г.
2. Член на експертен съвет по „растениевъдството от 2006
г. съгл. решение на УС на НЦАН от 14.02.2006 г.
1. Член на редакционната колегия на сп. Растениевъдни
науки, 2006-2009 г.
2. Член на редакционната колегия на сп. Journal of mountain
agriculture on the Bаlkans (JMAB), от 2006 до сега.
FAO Mountain Pasture Network

1. СУБ
2. НТС
3. Българска федерация по ливадарство и фуражно
производство
1. Научен ръководител на Галина Красимирова Горанова,
съгласно Заповед 22/13.01.1999 г. на Председателя на ССА
2. Научен ръководител на Минко Николов Илиев , съгласно
Заповед 69/28.03.2016 г. на Председателя на ССА
3. Научен ръководител на PhD студентката от Румъния
Monica Tod, при дългосрочното й обучение (8 месеца) в ИПЖЗ през
2011 и 2012 г.
4. Научен ръководител на PhD студента от Румъния Emil
Has, при дългосрочното му обучение (8 месеца) в ИПЖЗ през 2011
и 2012 г.
1. От 31.07.2003 г.- 30.11.2008 г., заместник директор на
ИПЖЗ –Троян
2. От 01.12.2008 г. до сега, ръководител отдел „Планински
тревни асоциации и поддържане на биологичното разнообразие“
към ИПЖЗ –Троян
Над 140 научни труда, 3 броя книги и брошури, 1 ръководство за
обучение на студенти
1.
Сертификат No 11072/30.09.2015 г. за нов сорт червена
детелина НИКА-11 на ПВ на Р. България
2.
Нов сорт бяла детелина ТРОЯ, преминал РХС в ИАСАС,
утвърден със заповед на Министъра на земеделието РД1211/15.05.2015 г.
България; 5600 – Троян, ул. В.Левски -281
Тел. (0670) 6-28-02 mob. 0878 955255
E-mail: mihovsky@mail.bg
Подпис: …………………….

