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In Memoriam 

 

Проф. д-р Милан Миланов (1939–2022) 

 

 

Проф. д-р Милан Миланов е роден на 4 юли 1939 г. в с. Църква, 

Пернишко. Завършил е висшето си образование по специалност 

„Журналистика“ в СУ „Климент Охридски“ (1958 – 1963 г.) и има 

докторска степен по история от Московския държавен университет 

(1977 – 1979 г.). Започва работа като журналист в националния печат. 

Бил е главен редактор на редакция „Информация“ в Българската 

национална телевизия, програмен директор и водещ на предаването 

„Панорама“ (1968 – 1972 г.), главен редактор на сп. „Европа 2001“, на 

сп. „Международни отношения“; основател и главен редактор на сп. 

„Дипломация“, издание на Дипломатическия институт при Министъра 

на външните работи на Република България.  

Дипломат от кариерата, преподавател, изследовател и учен със 

сериозен принос за развитието на българската дипломатическа и 

международноправна школа.  

Дипломатическата му дейност започва през 1965 г. в 

Постоянното представителство на България в Организацията на 

обединените нации в Ню Йорк, САЩ. От 1979 г. до 1983 г. е постоянен 

представител на България в ЮНЕСКО – Париж, а от 1985 до 1988 г. е 

член на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО. Извънреден и пълномощен 

посланик на България във Франция в периода 1990 – 1991 г. Директор 

на Дипломатическия институт при Министъра на външните работи от 

2006 г. до 2009 г.  

Член на редица национални и международни организации като 

Съюза на българските журналисти, Националната асоциация за 

международни отношения, Българското дипломатическо дружество и 

Българската секция на Международния съюз на журналистите 

франкофони. Носител на златен почетен знак на МВнР. 

Дългогодишен преподавател в Правно-историческия факултет 

на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Основател 

и ръководител на Катедра „Международно право и международни 

отношения“, заместник-декан на Факултета в периода 1998 – 2008 г. 

Член на Специализирания научен съвет по правни науки към ВАК от 

2004 г. до 2010 г. Създател и главен редактор на научното списание 

„Международна политика“, издание на Правно-историческия факултет. 

Почетен професор на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“.   
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Автор на девет книги, сред които „Японски бележник“, 

„Америка – светлини и сенки“, „Тази малка планета“, „От Вестфалия до 

Багдад“, „ЮНЕСКО – от символа към действителността“, „Бъдещето на 

концепцията за суверенитета в съвременната действителност“, 

„Прозрения и пристрастия“, както и на множество статии и публикации 

на български и чужди езици в национални и международни периодични 

издания.  

Проф. д-р Милан Миланов е оставил трайна и незабравима следа 

в развитието на висшето образование и научноизследователската 

дейност на Правно-историческия факултет на Югозападния 

университет „Неофит Рилски“ в лицето на редица свои възпитаници, 

успешно реализирали се както в областта на науката, така и в полето на 

дипломацията. През изминалите десетилетия проф. д-р Милан Миланов 

има неоценим принос за обучението на поколения специалисти, готови 

да посрещнат предизвикателствата и динамиката на съвременните 

международни отношения, и подготви израстването на редица млади 

учени. Енциклопедичните познания, академичната етика и човешката 

мъдрост на проф. Миланов са пример за всеки от нас. 

Редакционната колегия на сп. „Международна политика“, 

авторите и читателите на списанието винаги ще помнят и ще почитат 

проф. д-р Милан Миланов като забележителен дипломат, преподавател 

и учен с огромен национален и международен авторитет, достигнал 

върховете както на академичните, така и на човешките духовни 

ценности! 

 

Почивай в мир, учителю!  


