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Проф. д.ик.н. Марин Петров Маринов 

(1929 - 2022) 
С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 8 февруари т.г. ни напусна нашият дълбокоуважаван 

колега, авторитетен преподавател и изтъкнат учен проф. д.ик.н. Марин Петров. 

Роден е в с. Градница, Габровско. Завършва ВИИ „Карл Маркс“,  специалност „Политическа 

икономия“  през 1953 г. Специализира в Москва (1976) и САЩ (1980). Придобива научната степен 
„доктор на икономическите науки“ (1977) с дисертация на тема „Международната социалистическа 

научно-техническа интеграция. (Общи проблеми на участието на България)“ в АОН, СССР. 

Професор е във ВИИ „Карл Маркс“ от 1989 г. Води лекционни курсове по научна политика, 

международно научно-техническо сътрудничество и европейска икономическа интеграция. Развива 
дисциплината „Научна политика и иновационен мениджмънт“ от началото на 80-те години. Работи 

в катедра „Политическа икономия“ до 1980 г., а от 1981 г. - в катедра „Международни икономически 

отношения“. Автор е на учебници и учебни помагала, монографии и научни публикации в 
престижни български и чуждестранни издания. 

Проф. Марин Петров e заемал редица ръководни длъжности. От 1972 г. е главен секретар, а от 

1976 г. до 1985 г. - заместник-председател на Държавния комитет за наука и технически 
прогрес.  През периода 1986–1990 г. е заместник-секретар на СИВ в Москва. От 1997 г. е 

председател на Експертния съвет по иновации на Фондация „Приложни изследвания и 

комуникации”. 

Проф. Петров е сред плеядата академични личности, чийто професионален и житейски път 
завинаги ще остане свързан с УНСС и с катедра „Международни икономически отношения и 

бизнес“.  Той беше учен със свой принос в икономическата наука, уважаван колега и любим 

преподавател на няколко поколения студенти. Имаше рядката дарба да открива талантливите, да ги 
подкрепя и насърчава да поемат по трънливия път на академичното израстване. Правеше го с цялата 

си душа и сърце. 

Винаги ще помним неговата отзивчивост, добронамереност и диалогичност, неподправената му 

човечност, изключителна работоспособност и организационни умения, разностранните му 
интереси. Ерудирана личност и почтен човек, проф. Петров ще остане пример за достолепно и 

респектиращо академично поведение, за достойнство и чест, за привързаност и вярност към 

университетските традиции и ценности.    

    

Дълбок поклон пред паметта на проф. Марин Петров! 

 

Катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ 


