
IN MEMORIAM 

СТОЯН Г. РИЗОВ 
(1926-2002) 

На 17 юни тази година почина нашият колега Стоян Г. Ризов, който в 
продължение на 33 години работи всеотдайно за развитието на българската 
икономическа наука. 

Той е роден на 12 август 1926 г. в с. Багренци, Кюстендилско. Средното 
си образование завършва през 1945 г. в гр. Кюстендил, а висшето с пълно 
отличие през 1955 г. в Московския университет "Михаил В. Ломоносов". 
Веднага след това в България се занимава с научна дейност в 
изследователски институти и висши учебни заведения. В началото на 1966 г. 
постъпва в Икономическия институт на БАН, където с прекъсване през 1978-
1985 г. работи до края на 1989 г. като редактор и отговорен секретар на сп. 
"Икономическа мисъл". 

Стоян Ризов изнасяше лекции и водеше семинарни упражнения по 
макроикономика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Висшия 
селскостопански институт, Висшия архитектурно-строителен институт, 
Висшия минно-геоложки институт и други учебни заведения. Многобройните 
му статии, критични рецензии и отзиви в различни наши и чуждестранни 
списания се посрещаха с интерес от взискателния и компетентен читател. 

През периода 1966 - 1989 г. Стоян Ризов полагаше, в рамките на 
допустимото, големи усилия за запознаването на българския читател с най-
престижните книги на изтъкнати западни автори, поместени в рубриката 
"Нова икономическа литература" на сп. "Икономическа мисъл". 

Стоян Ризов допринесе много за утвърждаване на списанието не само 
като водещо издание на БАН, но и сред всички други икономически издания в 
България. Тиражът надхвърли 8000 броя, като над 400 от тях се купуваха от 
библиотеки и чуждестранни научни работници, даващи им възможност да се 
запознаят с постиженията на българската икономическа наука. Безспорен е 
неговият принос през 1978-1985 г. и за издигане престижа на списанието на 
СИВ, в което се публикуваха статии й на български учени. Стоян Ризов 
помагаше и за израстването на много млади и способни български научни 
работници. 

Неговата кончина се посрещна с голяма мъка и дълбоко състрадание 
от много представители на икономическата общественост в България и 
чужбина. 

Поклон пред светлата му памет! 
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