IN MEMORIAM

ПРОФ. Д-Р ИК. Н. КИРИЛ ГАТЕВ
(1926-2017)
Кирил Гатев е роден в с. Овощарци, Габровска област. Завършва
средното си образование през 1945 г. в Априловската гимназия – Габрово.
През 1951 г. се дипломира във ВФСИ „Д. А. Ценов“ – Свищов и започва работа
като асистент там.
През 1959 г. е назначен за научен сътрудник в Икономическия институт
на БАН. През 1964 г. е избран е за доцент по статистика във ВИИ „Карл Маркс“,
а от 1982 г. е професор. През 1980 г. му е присъдена научната степен доктор на
икономическите науки с дисертация на тема „Методологични въпроси на анализа на статистическите структури“.
През периода 1965 – 1986 г. Кирил Гатев заема различни администра‐
тивни длъжности: зам.-председател на ЦСУ и на Държавно управление за
информация при МС на НРБ; началник на управление „Изследване и анализи“
при Министерството на информацията и съобщенията; декан на факултет
„Икономическа информация“ при ВИИ „Карл Маркс“. Бил е първи зам.председател на НСИ от 1991 до 1998 г. Член е на специализирания съвет на ВАК
по „Планиране, управление на народното стопанство и статистика“. Бил е гла‐
вен редактор на сп. „Статистика“ и член на редколегиите на сп. „Икономическа
мисъл“ и на „Научни трудове” на ВИИ „Карл Маркс“.
Проф. Гатев съсредоточава своята преподавателска работа главно в
областта на общата теория на статистиката и на икономическата статистика.
Той е автор на учебника „Обща теория на статистиката“ (четири издания) и
съавтор на редица други учебници.
Научноизследователската му дейност е ориентирана най-вече към проб‐
лемите на статистическата методология и към емпиричните анализи на иконо‐
мическите и социалните процеси. В областта на методологията на статисти‐
ката има съществени научни приноси в две насоки: по методология на индек‐
сите и на индексния факторен анализ и по методологията на статистическия
структурен анализ.
По-важните трудове на проф. Гатев са в областта на методологията на
статистиката: „Въпроси на методиката за установяване влиянието на факторите
при икономико-статистическия анализ“ (1959); „Индексен факторен анализ на
динамиката на промишлената продукция“ (1964 г.); „Статистическо характеризи‐
ране на структурни изменения“ (1977 г.); „Въведение в общата теория на ста‐
тистиката“ (1980 г.), „Измерване на неравномерността на статистическите струк‐
тури“ (1981 г.); „Методи за статистически анализ на икономически и социални
структури“ (1987 г.) и др.
Като дългогодишен член на редколегията на „Икономическа мисъл“ проф.
Кирил Гатев има изключителна заслуга за издигане на научното равнище на
списанието.
С неговата кончина българската научна общност загуби един високо‐
уважаван и ерудиран учен.

Поклон пред светлата му памет!
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