IN MEMORIAM

ПРОФ. Д-Р ЧАВДАР НИКОЛОВ
(1954 - 2015)
На 2 март 2015 г. почина уважаваният член на редакционния
съвет на сп. „Икономическа мисъл” проф. Чавдар Иванов Николов.
Роден е на 18 януари 1954 г. в София. Завършва висшето си
образование във ВИИ „Карл Маркс” (днес УНСС), а след това продължава обучението си в Университета Хумболт, Берлин. Работи
дълго време като научен сътрудник в Института за Международни
отношения и социалистическа интеграция (ИМОСИ) при БАН. По-късно
постъпва като преподавател в Югозападния университет „Неофит
Рилски“ - Благоевград, а след това е и декан на Стопанския факултет,
който той фактически създава и превръща в един от центровете на
икономическо образование и изследвания в България.
Проф. Николов не беше просто икономист. Той е не само автор
на сериозни икономически и финансови изследвания в областта на
международните икономически отношения, заемащ твърдата позиция на обективен анализатор, но и активен участник в дискусиите по
основните проблеми на социално-икономическото развитие в България.
Проф. Николов е един от икономическите съветници на д-р
Петър Дертлиев, с когото го свързва най-тясна дружба и приятелство.
Той се проявява като последователен защитник на идеята, че икономическият рационализъм трябва да се съчетава с идеите на социалната справедливост. За него механичното следване на догматичните принципи на неолиберализма е също толкова погрешно,
както и налагането на принципа на ръководната роля на партията,
характерен за един, макар и ненапълно отминал период.
Проф. Николов се проявява и като публицист. Неговите мъдри
афоризми и сентенции, посветени основно на това, което той нарича
„тинята на прехода”, ще останат завинаги като част от документалното наследство на сложния и противоречив период, който България преминава след ноември 1989 г.
Проф. Чавдар Николов ще остане завинаги в сърцата не само
на студентите и колегите си от Югозападния университет, но и на
цялата научна общност със спомена за един безупречно честен и
почтен човек, наследил най-доброто от българското Възраждане.

Поклон пред светлата му памет!
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