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Проф. д.и.н. Минко Минков
(1928 – 2005)
Минко Минков е роден е на 31 декември 1928 г. в с. Белиш, община Троян,
област Ловешка.
През 1953 г. завършва Висшия икономически институт – София. През 1966 г.
защитава кандидатска дисертация. От 1974 г. е професор по икономика, от 1977 г. е
доктор на икономическите науки.
Научно-административната му кариера преминава през следните етапи:
- 1953 – 1962 – Директор на социалните статистики в Централно статистическо
управление;
- 1956 г- Ръководител на преброяването на населението на Народна Република
България;
- 1969 – 1972 – Директор на отдел “Проучване, прогнози и планове на труда и
социалните грижи” в МТСГ и научен сътрудник в секция “Трудови ресурси” в
Института по труда;
- От 1972 до 1995 г. работи в БАН, последователно като:
а) 1972 – 1982 – Заместник директор на Института по социология;
б) 1990 – 1994 – основател и директор на Института по демография.
Бил е междувременно заместник председател на Българската социологическа
асоциация, експерт към Икономическата комисия за Европа (Женева), основател и
главен редактор на бюл. “Социологически преглед”, председател на Координационния
съвет за демографски изследвания към БАН; ръководител на преброяването на
населението и жилищния фонд на НР България; основател и главен редактор на сп.
“Население”; представител на България в редица международни организации.
Автор е на оригинални разработки (и ръководени от него национални проекти)
върху линейно програмиране; териториално разпределение на населението и трудовите
ресурси; връзки на възпроизводството на населението с обществения възпроизводствен
процес; многовариантна система за прогнози на населението; между отраслови баланси
в трудово изражение; интегрална система за социално-демографски изследвания и пр. и
пр.
Научните приноси на проф. М. Минков са разпределени относително
равномерно в областите на икономиката, статистиката, демографията, социологията.
И няма съмнение, че всички те ще бъдат по достойнство оценени от неговите
последователи.
Симптоматично е обаче, че именно българските социолози първи ги
оцениха като още през 2001 г. го удостоиха с “Почетен знак на Института по
социология” - за заслуги за развитието на българската социология и на Института
по социология.

