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Проф. ТОМА ЧОНКОВ

на 80 години
Проф. Тома Иванов Чонков е роден на 28.02.1927 год. в
гр.Белица, Благоевградско. Завършил е Серската и
Разложката гимназии. Участвал е активно в младежкоторемсистко движение.

В периода 1973 – 1984 г. проф. Т. Чонков е Ръководител
на катедра “Минно дело”. Основател е на катедра “Минно
строителство” и неин ръководител от 1984 до 1992 г.
Проф. Тома Чонков е заемал редица административни
длъжности като: Зам.декан на МФ – 1956-1958 г., Декан на
МФ – 1966-1970 г., Зам.Ректор по учебната работа на
ВМГИ 1976-1980 г.

През 1947-1953 г. учи и завършва минно инженерство в
Свердловския минен институт, днес Екатеринбургски,
Русия. Практикувал е в Караганда (Казахстан), Сибир,
Урал и в мини на Донбаския въглищен басейн.

Той е дългогодишен член на Комисията по строителство
и минни науки при ВАК и член на Специализирани научни
съвети към институтите “НИПРОРУДА”, “МИНПРОЕКТ” и
“МИНСТРОЙ”.

Със създаването на Висшия минно-геоложки институт
(ВМГИ), през 1953 г. е назначен за асистент. Работи и
специализира под ръководството на доц. В. В. Орлов в
направлението подземно строителство и крепежни
конструкции.

Бил е член на научната колегия на списание Минно дело
и дългогодишен Председател на научния съвет и Главен
редактор на Годишника на МГУ.

Научно-педагогическото развитие на проф. Т. Чонков се
изразява с избирането му за преподавател (1955 г.),
ст.преподавател (1962 г.), доцент (1962 г.) и професор
(1969 г.) в МГУ. В периода от 1953 до 1992 г., когато се
пенсионира, проф.Т. Чонков е участвал в подготовката на
над 2000 минни специалисти, част от тях като негови
дипломанти, специализанти и докторанти. Като рецензент
е хабилитирал много научни работници и преподаватели.

За
цялостната
си
учебно-педагогическа
и
изследователска работа многократно е награждаван с
различни ордени и медали.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ ПРОФЕСОР ЧОНКОВ !!!

През близо 40-годишния творчески период, по линия на
научни изследвания, проф.Т.Чонков е ръководил и
участвал при разработването на над 25 крупни аналитикоекспертни и приложни задачи и проекти със значителен
ефект. Публикувал е над 120 труда, от които 13 учебници и
учебни помагала.
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