
 

СРЕЩА НА 4 ПОКОЛЕНИЯ  

СОЦИОЛОЗИ И ИКОНОМИСТИ В УНСС –  

ПРИЕМСТВЕНОСТ И ТРАДИЦИИ 



40 години катедра „Икономическа социология” 

1975-2015 г. 

 



основателите (р. 1925-1944 г.)  

приемниците (р. 1945-1964 г.)  

генераторите (р. 1965-1980 г.) 

надеждите (р. 1981-2000 г.) 

Среща на 4 поколения 

социолози и икономисти в УНСС 



Представители на първото поколение 

ОСНОВАТЕЛИТЕ 



Представители на първото поколение 

ОСНОВАТЕЛИТЕ 



Представители на първото поколение 

ОСНОВАТЕЛИТЕ 



Представители на първото поколение 

ОСНОВАТЕЛИТЕ 



Представители на първото поколение 

ОСНОВАТЕЛИТЕ 

Първият ръководител на Катедрата 

ПРИНОСИ: 
 

1.Създаването на катедрата 

2.Превръщането на учебната дисциплина ИС в 

задължителна за всички специалности 

3.Създаването на специалност „ИС” през 1990 г. 



Изследователски ИНТЕРЕСИ 

 

•  икономическа социология;  

•  икономическа култура;  

•  властта в икономическите организации;  

•  стратификация и маргинализация в обществото;  

•  маркетингови и социологически изследвания. 

Представители на първото поколение 

ОСНОВАТЕЛИТЕ 

Проф. д-р Благой Колев 
Вторият ръководител на Катедрата –  

1990-1991 и 1995-2011 г.  



Представители на първото поколение 

ОСНОВАТЕЛИТЕ 

Вторият ръководител на Катедрата 

ПРИНОСИ: 

1. Запазване и разширяване на катедрата 

2. Увеличаване броя на специалностите 

3. Конституиране на преподавателски състав,                    

адекватен на обучението на студентите от 2 ПН 

4. Разработване на нова учебна документация за двете 
специалности 

5. Акредитация на двете ПН 



Доц. д-р Кольо Рамчев 

Третият ръководител на Катедрата 

1991-1995 г. 

Представители на първото поколение 

ОСНОВАТЕЛИТЕ 



Представители на първото поколение 

ОСНОВАТЕЛИТЕ 

Третият ръководител на Катедрата 

ПРИНОСИ: 
 

1. 4 години ръководител на Катедрата и 9 години 

научен секретар 

2. Допринася за оцеляването на Катедрата през 
критичния период на действие на „Закона Панев”  

3. Създател и директор на ЛСИ (от 1987-1992 г.).  



Проф. д.ик.н. Иванка Съйкова  

Изследователски ИНТЕРЕСИ и ОРИЕНТАЦИЯ 

 

• статистически методи в социологията;  

• евристичното мислене;  

• методика и методология на ЕСИ. 

За институционализирането на Катедрата  

и на специалността допринасят: 



Проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 

Изследователски ИНТЕРЕСИ и ОРИЕНТАЦИЯ 

 

• икономическа социология; 

• социология на труда; 

• социална политика; 

• европейска социална политика. 

Представители на първото поколение 

ОСНОВАТЕЛИТЕ 



Доц. д-р Саша Тодорова  

Изследователски ИНТЕРЕСИ 

 

• икономическа социология; 

• социология на труда; 

• социология на третия сектор.  

Представители на първото поколение 

ОСНОВАТЕЛИТЕ 



Ръководството на катедрата номинира  

с поименна грамота за принос в развитието  

на Катедрата уважаемите: 

1. Чл.кор. проф. дфн Стоян Михайлов 

2. Чл.кор. проф. дсн Атанас Атанасов  

3. Проф. дсн Ивайло Кусев 

4. Доц. д-р Стоян Влайков 

5. Доц. д-р Здравка Тонева и други 



Чл.кор. проф. дфн Стоян Михайлов  



Чл.кор.проф.дсн Атанас Атанасов  



Доц. д-р Стоян Влайков 

Изследователски ИНТЕРЕСИ и ОРИЕНТАЦИЯ 

 

• икономическа социология;  

• социология на конфликтите. 



Ръководството на катедрата изпраща  

благодарствени писма до наследниците  

на незабравимите: 

1. Проф. д.ик.н Минко Минков 

2. Проф. д-р Чавдар Кюранов   

3. Проф. д.с.н. Веска  Кожухарова 

4. Проф. д.с.н. Борис Ставров 



Проф. д.ик.н. Минко Минков 

Изследователски ИНТЕРЕСИ и ОРИЕНТАЦИЯ 

 

• икономическа социология;  

• демография. 



Проф. д-р Чавдар Кюранов 

Изследователски ИНТЕРЕСИ и ОРИЕНТАЦИЯ 

 

• социология; 

• икономическа социология;  

• социални общности. 



Проф. д.с.н. Веска Кожухарова  



Проф. д.с.н. Борис Ставров  



Доц. д-р  Андрей Нончев 

Четвъртият ръководител на Катедрата –  

от 2011 г.  

Изследователски ИНТЕРЕСИ и ОРИЕНТАЦИЯ 

 

•  методология на емпиричните изследвания;  

•  качествени методи в емпиричните изследвания;  

•  социално оценяване на политики и програми;  

•  корупция в постсоциалистическите общества; 

•  миграция и интеграция на имигранти. 

Представители на второто поколение 

ПРИЕМНИЦИТЕ 



Представители на второто поколение 

ПРИЕМНИЦИТЕ 

Четвъртият ръководител на Катедрата 

ПРИНОСИ: 

1. Продължител на традицията 

2. Въвежда нов стил на управление – чрез ценности и доверие 

3. Разширява контактите на Катедрата чрез социалните мрежи в страната 

и света 

4. Акцентира върху академичното израстване на преподавателите 

5. Разширява докторантурата 

6. Разширява мащабите на извънаудиторната работа със студентите и  

    докторантите чрез ЛСИ, Клуба на социолога и Алумни клуб 

„Социология,   

    икономика, психология в УНСС”. 



Доц. д-р  Мария Стоянова 

Заместник-декан по НИД при ОИФ 

Изследователски ИНТЕРЕСИ 

•  икономическа социология;  

•  социална политика;  

• социална икономика; 

•  бизнес етика и бизнес етикет;  

•  социология на несъстоятелността;  

•  социология на конфликтите. 

Представители на второто поколение 

ПРИЕМНИЦИТЕ 



Доц. д-р  Вяра Стоилова 

Член на ФС на ОИФ 

Изследователски ИНТЕРЕСИ 

 

•  икономическа социология;  

•  икономически институции;  

•  пазар;  

•  социално-икономически проблеми на глобализацията. 

Представители на второто поколение 

ПРИЕМНИЦИТЕ 



Гл.ас. д-р Александър Стоянов 

Изследователски ИНТЕРЕСИ и ОРИЕНТАЦИЯ 

 

•   анализ на данни с SPSS;  

•   социална стратификация и мобилност;  

•   корупция и престъпност. 

Представители на второто поколение 

ПРИЕМНИЦИТЕ 



Проф. д.с.н. Елка Тодорова 

Член на ФС на ОИФ 

Изследователски ИНТЕРЕСИ  

 

•  социология на семейството; 

•  социална психология; 

•  организационно поведение; 

•  социална политика и социални услуги; 

•  социална работа. 

Представители на второто поколение 

ПРИЕМНИЦИТЕ 



Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска 

Директор на  ЛСИ 

Изследователски ИНТЕРЕСИ и ОРИЕНТАЦИЯ 

 

•  социология на труда и бизнеса;  

•  трудови пазари и системи на заетост;  

•  индустриални отношения и трудови конфликти;  

•  социална ефективност на труда и бизнеса;  

•  социология на социалните общности. 

Представители на второто поколение 

ПРИЕМНИЦИТЕ 



Проф. д.с.н. Георги Найденов 

Член на ФС на ОИФ 

Изследователски ИНТЕРЕСИ и ОРИЕНТАЦИЯ 

 

•  социология; 

•  политология; 

•  сравнителна публична администрация. 

Представители на второто поколение 

ПРИЕМНИЦИТЕ 



Доц. д-р  Донка Никова - Циуциу 

Изследователски ИНТЕРЕСИ и ОРИЕНТАЦИЯ 

 

•  психология на иновационната дейност;  

•  психология на управлението;  

•  социална, икономическа и бизнес психология;  

•  психология на консултантската дейност;  

•  социално-психологическо изследване. 

Представители на второто поколение 

ПРИЕМНИЦИТЕ 



Доц. д-р Андрей Бунджулов 

Изследователски ИНТЕРЕСИ и ОРИЕНТАЦИЯ 

 

•   социология на социалното управление; 

•   социология на политиката;  

•   социология на историята. 

Представители на второто поколение 

ПРИЕМНИЦИТЕ 



Други преподаватели от второто поколение,  

които през определен период от време  

са работили на щат в Катедрата 



Други преподаватели от второто поколение,  

които през определен период от време  

са работили на щат в Катедрата 



Представители на второто поколение,  

които са работили и работят в момента  

в Катедрата на хонорар 



Преподаватели от УНСС – възпитаници на Катедрата, 

които през годините щедро са подкрепяли и подкрепят 

развитието на професионалните направления 

Проф. д.ик.н. Стати Статев 
Ректор на УНСС 



Преподаватели от УНСС – възпитаници на Катедрата, 

които през годините щедро са подкрепяли и подкрепят 

развитието на професионалните направления 

Доц. д-р Лилия Йотова  

Настоящ Декан на ОИФ 



Преподаватели от УНСС – възпитаници на Катедрата, 

които през годините щедро са подкрепяли и подкрепят 

развитието на професионалните направления 

Доц. д-р Марчо Марков  

Декан на ОИФ през периода 2007-2009 



Преподаватели от УНСС – възпитаници на Катедрата, 

които през годините щедро са подкрепяли и подкрепят 

развитието на професионалните направления 

  Проф. д.ик.н. Атанас Казаков 

  Декан на ОИФ през периода 

   2009-2011  



Гл.ас. д-р Михаела Мишева 

Научен секретар на Катедра "Икономическа социология" 

Изследователски ИНТЕРЕСИ 

 

•   миграционни процеси;  

•   идентичност и миграция;  

•   социален капитал;  

•   мрежи, политики срещу бедността;  

•   икономическа култура. 

Представители на третото поколение 

ГЕНЕРАТОРИТЕ 



Гл.ас. д-р Георги Петрунов 

Изследователски ИНТЕРЕСИ 

 

•  икономическа социология;  

•  икономическа култура;  

•  нелегални пазари и предприятия;  

•  социология на престъпността;  

•  изследвания на организирана престъпност. 

Представители на третото поколение 

ГЕНЕРАТОРИТЕ 

 



Гл.ас. д-р Катя Михайлова 

Изследователски ИНТЕРЕСИ 

 

•  социология и политикономия на медиите;  

•  управление и регулация на медийната система;  

•  социална и аудиовизуална комуникация; 

•  методология на научното изследване. 

Представители на третото поколение 

ГЕНЕРАТОРИТЕ 

 



Ас. д-р Тодорка Кинева 

Изследователски ИНТЕРЕСИ 

 

•  социология на семейството; 

•  социология на жената; 

•  социология на конфликтите. 

Представители на четвъртото поколение 

НАДЕЖДИТЕ 

Ас. д-р Тодорка Кинева 



- д-р Габриела Йорданова (защитила дисертация на тема “Бюджет на времето 

на жените  в  детеродна  възраст  в  постсоциалистическа  България” през 

2013 г.) 

- д-р Мариета Христова (защитила дисертация на тема “Българският  виртуален  

пазар на труда и трансформацията на властта” през 2014 г.) 

- д-р Велина  Балканска (защитила дисертация на тема “Социално 

предприемачество при самоуправление на болестта в условията на  

икономическа криза (по резултати от емпирични изследвания на  хронично  

болни от диабет тип 2 в България) през 2015 г.)  

- д-р Йоан Христов (защитил дисертация на тема “Социална оценка на 

интеграционните политики за имигрантите в България” през 2015 г.) 

 

 В процедура по подготовка, разработване и защита на своите дисертации са: 

Силвия Дацин, Александър Панайотов, Георги Кроснаров, Гергана 

Костадинова, Манол Кръстев, Андрей Лалов и Димитър Сивков. 

Защитили доктори и докторанти  

на Катедрата 



Образователна дейност 

     През 40 г. период в двете специалности ОКС „бакалавър” 

са обучавани общо 3 037 студенти, от които са 

дипломирани 2 675 (до 2013 г.).  

     В ОКС “магистър” са приети 62 студенти (от 2005-2016), 

а са дипломирани 47 от тях.  

     Общият брой на докторантите на катедрата е 26, от 

които защитилите са 20. 



НИД и публикации 

 Само  през  двата  акредитирани периода – 2002-2007 и 2007-2013 г.  

НИД и публикационна активност на преподавателите се изразява в следното:  

52 монографии, 20 учебника, 253 статии и студии, 198 изнесени доклади на 

научни конференции; публикуване на 2 тома Научни трудове посветени на 40 г. 

юбилей, 1 брой списание Алтернативи 2003, бр. 1-2, посветен на 30 г. 

юбилей; 3 сборника от научни конференции на  катедрата и 1 предстои да се 

публикува, 3 сборника със статии на студенти от различни  випуски; 6 

статии посветени на създаването и развитието на катедрата, специалностите и 

преподавателския състав и т.н. 



Административен секретар  

на катедра "Икономическа социология“ 

- от 1991 г. 

Йорданка Маринова Кателиева 





Създаден през 

учебната 1999-2000 г. 



 Алумни клуб  

“Социология, икономика, психология в УНСС” 







 Честит 40 рожден ден  

на катедра „Икономическа социология” –  

символeн знак на зрялост, на знаене и можене! 


