
Проф. д.ик.н. Никола Великов

(1930 – 2022 г.)

СКРЪБНА ВЕСТ

С огромна болка ви съобщаваме, че на 2 януари 2022 г. ни напусна нашият обичан 
и уважаван колега проф. Никола Великов – доктор на икономическите науки, полити-
кономист, всеотдаен труженик на словото и научното писателство, емблематична 
личност (човек, преподавател и учен), активно свързан със съдбата на Университета 
за национално и световно стопанство. 

Неговият живот е образец за пълноценно изпълнена човешка мисия (кауза, позиции 
и респект): апостолско отдаване на своята професионална дейност, интелектуално 
присъствие в научния и научно-популярния печат, новаторско и изтъкано с човеч-
ност поведение, завидно педагогическо майсторство, забележително гражданско 
присъствие (организираност, работоспособност, себераздавне, доброжелателност, 
непримиримост към алчността и лицемерието, самовзискателност и самокритичност 
и др.), неизмерими в цифри приноси към развитието на българското икономическо 
образование и икономическа наука.

Проф. Великов е бил два мандата зам. Ректор  на УНСС (1966 – 1972 г.); ръково-
дител на: катедра ”Икономика на социалните и културните дейности”, „Проблемна 
научноизследователска лаборатория по въпросите на ефективността, икономиче-
ския подход и механизъм в извънпроизводствената сфера”, секция в Икономическия 
иститут на БАН, 16 успешно защитили български и чуждестрланни докторанти. В 
друг аспект той е бил 88 пъти официален рецензент по конкурси; обучител на 49 
випуска студенти; подготвил и реализирал 12 лекционни курса; активен участник в 
неправителствени и други организации.

Носител е на орден „Св.св. Кирил и Методий” І и ІІ степен, а от Синдиката на бъл-
гарските учители – на златен орден и грамота „за изключителен принос в развитието 
на икономическото образование в Република България”.

Дълбок поклон пред паметта и делото на проф. Великов!

Катедра „Политическа икономия”

Поклонението е на 8 януари 2022 г., 14 часа, църква на Боянските гробища 



Проф. д.ик.н. Никола Великов

(1930 – 2022)

СКРЪБНА ВЕСТ

С огромна тъга и болка ви съобщаваме, че на 2 януари 2022 г. ни напусна  
проф. Никола Великов. 

Завършил Университета за национално и световно стопанство, специалност 
„Политическа икономия“, проф. Великов е доктор на икономическите науки и два 
мандата зам.-ректор на УНСС (1966 – 1972 г.). В периода 1983–1990 г. ръководи кате-
дра „Икономика на извънпроизводствената сфера“ и е зам.-ръководител на катедра 
„Политическа икономия“. 

В своята дългогодишна кариера като преподавател проф. Великов е подготвил по-
коления висококвалифицирани икономисти. Като учен със свое име той има огромен 
изследователски принос за развитието на българското икономическо образование и 
икономическа наука.

Проф. Великов е автор на учебници и методики на обучението по икономическите 
дисциплини и на много монографии, студии и статии.

Носител е на високи държавни отличия – орден „Св.св. Кирил и Методий” І и ІІ сте-
пен и на златен орден и грамота „за изключителен принос в развитието на икономи-
ческото образование в Република България” от Синдиката на българските учители. 

Научната ерудиция, преподавателската всеотдайност, човешката и академичната 
почтеност на проф. Великов винаги ще бъдат пример за нас.

Неговото име ще заеме своето достойно място в историята на УНСС и на ико-
номическата наука, за които работеше всеотдайно и убедено.

С тъга и искрена обич скланяме глави пред достойния житейски и академичен път 
на проф. Никола Великов. 

Дълбок поклон пред светлата му памет!

Академично ръководство на УНСС

Поклонението ще се извърши на 8 януари (събота) 2022 г. от 14 часа в църквата на 
Боянските гробища.


