Доцент Любен Стоянов Величков
(1928 – 1998)
Доцент Любен Величков е роден на 13.02.1928 г. в с. Звъничево, Пазарджишко.
Висше образование по фармация завършва в София и работи като фармацевт в
гр. Гоце Делчев. През 1960 г., след успешно издържан конкурс, е зачислен за редовен
аспирант (докторант) към катедрата по фармацевтична химия на Фармацевтичния факултет и защищава успешно кандидатска дисертация на тема „Получаване на 2,3-дисубституирани индони с вероятно естрогенно действие” под ръководството на проф. Д.
Далев. Доцент Величков е първият преподавател от Фарм. факултет, който получава
научното звание „кандидат на фармацевтичните науки”. По-късно завършва задочно и
Химическия факултет на СУ ”Св. Кл. Охридски”.
Като асистент води семинарни занятия и практически упражнения по органична
химия. През 1971 г. е избран за доцент по органична химия в катедрата по фармацевтична и органична химия. Чете основен курс лекции по органична химия на студенти
фармацевти – редовно и задочно обучение. Разработва и чете лекционен курс по химико-фармацевтична технология на студентите от производствения профил. Чете лекции
и на помощник-фармацевти в Обединено медицинско училище „Й. Филаретова” – София.
Доц. Величков е участвал активно в обществения живот на факултета и неговото
ръководство. Бил е заместник-декан по учебната работа (1978-1983 г.) и има голям принос и участие в разработването на учебните планове, програми и в организирането на
учебния процес във Фармацевтичния факултет.
Научно-изследователската дейност на доц. Величков е свързана със синтез и
фармакологично действие на производни на феноксазина и 1,4-бензодиоксана. Под негово ръководство са получени значителен брой манихови бази на 1,4-бензодиоксан-2,3дикарбоксамиди; производни на 6-амино-2,3-бис-(4-алкилпиперазинометил)-1,4-бензодиоксана, както и съденинения с потенциална α-адреноблокираща активност.
Доц. Величков е ръководител на пет дипломни работи и една докторска дисертация на д-р Стоян Карагьозов на тема „Синтез и изследване на производни от групата на
1,4-бензодиоксана”, защитена през 1987 г.
Доц. Величков е съавтор на ръководството за упражнения по органична химия за
студенти по фармация, претърпяло три издания. Автор е на учебника по органична химия за помощник-фармацевти.
През цялата си творческа дейност във Фармацевтичния факултет доц. Величков
е бил активен член на Съюза на учените в България – дълги години е бил заместникпредседател на секцията „Химия и фармация”. Бил е член на редакционната колегия на
сп. „Фармация”.
За цялостната си дейност като преподавател и общественик многократно е бил
отличаван и награждаван.
Пенсионира се през 1989 година.
15.03.2006 г.

