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ВИДЕН БЪЛГАРСКИ УЧЕН-АГРАРИКОНОМИСТ И 
ОБЩЕСТВЕНИК                                                                          

(90 години от рождението на проф. д-р ик. н. Димо Владов) 

На 21 септември 2009 г. се навършват 90 години от рождението на 
видния обществен и научен деец професор Димо Владов. Той е роден в 
с. Нова Върбовка, Великотърновско. Произхожда от земеделско 
семейство. Завършва гимназиално образование в гр. Велико Търново, а 
висше във ВИИ “К. Маркс” – гр. София. Бил е студент и в Юридическия 
факултет на СДУ. Бил е редовен аспирант във ВИИ, където по-късно е 
преподавател и заместник декан. Работил е във в. “Земеделско знаме” 
като завеждащ отдел, както и в сп. “Ново Време”. От 1959 г. е на научна 
работа в Икономическия институт на БАН, където защитава докторска 
дисертация и получава научната степен “доктор на икономическите 
науки”. Заема също отговорни постове и в партийния апарат, а в младеж-
ките си години участва в антифашистката съпротива. 

Научната си работа проф. Димо Владов посвещава на икономиката 
и организацията на селското стопанство. Известни със своята задъл-
боченост и актуалност са неговите публикации в това направление: 
“Диференциалният доход в селското стопанство”, “Стопанската сметка в 
ТКЗС”, “Аграрно-промишленият комплекс на НРБ”, “Аграрната политика на 
съвременния етап” (публикувана и в пет други страни), “Личното помощно 
стопанство на населението”, “Съчетаване на икономическите интереси 
при социализма” (в съавторство) и др. В тях той анализира задълбочено 
всички основни проблеми, свързани с необходимостта отделната личност 
и отделната стопанска структура да бъдат мотивирани за по-голямо и по-
ефективно производство. 

Проф. Димо Владов като преподавател и научен сътрудник е участ-
вал в подготовката на много студенти и аспиранти. Популяризирал е 
своите научни постижения и в много студии, статии в научни списания, в 
периодичния печат, в лекции пред стопански и обществени дейци. 

За своята обществена и научна дейност е удостоен с редица 
държавни награди: ордените “Народна република България” – ІІІ степен, 
“Кирил и Методий” – І степен, юбилейни медали, в т.ч. “1300 години 
България”, “100 години БАН”. Притежава и званието “заслужил икономист”. 

Проф. Димо Владов умира през 1997 г. на 78 години. 
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