ПРОФЕСОР Д-Р ИК. Н. АТАНАС ГАНЕВ НА 90 ГОДИНИ
Известният учен аграрикономист, академичен и обществен деец проф.
Атанас Ганев е роден на 12 февруари 1925 г. в с. Сан Стефано, област Бургас.
Завършва висше образование в Агроикономическия факултет – гр. София през
1949 г. Трудовата си кариера реализира по възходяща линия, започвайки на
длъжност главен агроном в МТС в гр. Кнежа, след което заема инспекторски
ръководни длъжности в Областния народен съвет в гр. Враца, а в Управление
„МТС“ на МЗГ е завеждащ отдел „Агротехника”. Производственият и управленският опит и знания му помагат да защити успешно дисертация през 1955 г. в
Аграрно-икономическия факултет на Тимирязевската академия в гр. Москва,
след което постъпва на работа във ВИМЕС в гр. Русе. Защитава докторска дисертация и му е присъдена научна степен „доктор на икономическите науки”.
Последователно е старши преподавател, доцент и професор, завеждащ катедра
„Икономика и организация на селското стопанство“, зам.-ректор и ректор на
Института.
Проф. Атанас Ганев е дългогодишен директор на Института по икономика
и организация на селското стопанство. Заема отговорни академични длъжности
в АСН – първи зам.-ректор по наука, и в АОНСУ – зам.-ректор по учебната
работа. Той е и представител на България в Комитета по селско стопанство към
Икономическата комисия за Европа в гр. Женева, Швейцария, като в продължение на две години е негов зам.-председател. Бил е и завеждащ отдел „Специализация и коопериране” на Международния институт по икономически проблеми
на СИВ в гр. Москва.
Проф. Ганев обучава редица български и чуждестранни аспиранти и създава научна школа от изследователи по икономика и организация на селското
стопанство – проф. Петко Петков, проф. Людмил Петков, проф. Рангел Трендафилов, проф. Йордан Капитански, доц. Илка Драганова и др. Години наред е
заместник главен редактор на сп. „Икономика на селското стопанство“ и главен
редактор на научно-популярното списание „Земеделска кооперация“. Бил е член
на Специализирания съвет по икономика и организация на селското стопанство
и на Комисията по икономически науки към ВАК. Има над 300 научни и научнопопулярни публикации – книги, брошури, статии в списания и сборници, някои от
които са издадени и в чужбина.
Проф. Атанас Ганев е един от учредителите, зам.-председател и председател на Съюза на земеделските кооперации в България. Когато Съюзът се
трансформира в Национален съюз на земеделските кооперации в България, той
е избран за негов председател, а през 2005 г. - за почетен председател. Бил е
депутат в Седмото Велико народно събрание, където е бил член на Комисията
за изработване на проект за Конституция на България и председател на Постоянната комисия по аграрната политика и реформите в селското стопанство.
За своята активна и ползотворна обществена дейност проф. Ганев многократно е удостояван с ордени и медали.
Проф. д-р ик. н. Людмил Петков
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