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40 ГОДИНИ  

КАТЕДРА „ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ” В УНСС 

 

Тодорка Кинева 

 

 През учебната 2015-2016 г. катедра „Икономическа социология” чества своя 40 

годишен юбилей. Академичният състав на катедрата отбеляза тази годишнина с 

поредица от инициативи, по-важните от които са – научна конференция с 

международно участие; специален брой Научни трудове на УНСС с публикации на 

преподавателите от катедрата в 2 тома, с общ обем от 775 стр.; 4 публични лекции на 

видни социолози, икономисти, юристи, специалисти от практиката; 2 студентски 

форума на Клуба на младия социолог, съвместно със студенти от катедра „Социология” 

на Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград (първият, посветен на 20 

годишния юбилей на катедра Социология  в Югозападен университет, а вторият на 40 

годишнината на катедрата в Университет за национално и световно стопанство);  

учредяване на Алумни клуб „Социология, икономика, психология в УНСС”. През м. 

декември предстои закриване на юбилея с тържествено честване на деня на 

специалността и връчване на дипломи на завършилите бакалавърска и магистърска 

степен студенти.  

Научната конференция „Икономическа социология 4.0” се проведе на 

19.11.2015 г. в  Голямата конферентна зала на УНСС, под патронажа на Ректора на 

университета. Конференцията откри ръководителят на катедрата – доц. д-р Андрей 

Нончев и представи официалните  гости – Ректора на   Университета за национално и 

световно стопанство - проф. д.ик.н. Стати Статев, Декана на ОИФ – доц. д-р Лилия 

Йотова,  омбудсмана на  УНСС – проф. д-р Благой Колев, дългогодишен ръководител 

на катедрата.  

Доц. Андрей Нончев благодари на ректора проф. Стати Статев и ректорското 

ръководство на университета за голямата подкрепа за катедрата през годините. Той 

оповести решението на катедрения съвет проф. Стати Статев да бъде обявен за почетен 

член на катедра „Икономическа социология”.  
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За постижения в учебната и научноизследователската дейност и по случай 

нейната 40-годишнина, проф. д.ик.н. Стати Статев награди катедра „Икономическа 

социология” с възспоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи 

Ректор на УНСС”.  

В поздравителния адрес на ректорското ръководство той отбеляза: 

„Изключително ми е приятно от името на академичното ръководство на УНСС и лично 

от мое име най-сърдечно да Ви поздравя по случай 40 годишнината от създаването на 

катедра „Икономическа социология”. В този ден отдаваме своята човешка и 

институционална почит и дълбоко уважение към първостроителите на катедрата – 

плеяда  авторитетни учени, които са в авангарда на българската социологическа наука, 

на техните достойни следовници – поколенията преподаватели и изследователи, които 

продължиха  благородното им дело и работят с  душа и сърце, с всеотдайност, амбиция 

и вярност за каузата на УНСС”. Проф. Статев отбеляза, че през изминалите четири 

десетилетия  катедрата няколко пъти е сменила името си, но  не и своята  непоколебима 

воля и желание винаги да бъде лидер в българската социологическа наука, да подкрепя 

израстването на младите преподаватели, да подготвя отлични специалисти, да работи за 

просперитета и доброто име на университета. „Успехите на катедрата са резултат от 

усилията, отдадеността и привързаността към академичните традиции и дух, от обичта 

към студентите и верността към общата ни благородна мисия, която е неподвластна на 

превратностите на времето”, подчерта ректорът. Той посочи, че има и личен повод за 

гордост като съвременник на създаването на катедрата и завършил профил 

„Икономическа социология” на специалност „Политическа икономия” – първообраз на 

днешната специалност.  

Проф. Статев благодари за честта да бъде патрон на конференцията и изказа 

увереност, че предстоящите дискусии ще имат значим принос в научната област. 

Доц. Нончев връчи почетна грамота на декана на Общоикономическия факултет – 

доц. Лилия Йотова, също възпитаник на катедрата. В знак на признателност, доц. 

Йотова сподели своето задоволство, че в конферентната зала вижда колеги от първите 

випуски  на профил „Икономическа социология”, което означава, че положеното 

начало има развитие и последователи. Тя прочете поздравителен адрес до катедрата от 

името на деканското ръководство на Общоикономическия факултет, в който се 

подчертава, че въпреки превратностите на времето преподавателите от катедрата са 

останали верни на академичните ценности, подготвили са експерти, заемащи водещи 

позиции в стопанския живот на страната. Доц. Йотова изтъкна факта, че 
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специалностите на катедрата – Социология и Икономическа социология са 

акредитирани с най-висока оценка от Националната агенция за оценяване и 

акредитации. Това означава, посочи деканът, че те имат както настояще, така и бъдеще 

и пожела нови постижения в науката и преподавателската дейност. 

За  рождения си ден катедра „Икономическа социология” получи многобройни 

поздравителни адреси от различни институции – Съюза на учените в България (секция 

„Социологически науки”), катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, катедра 

„История, философия и социология” на Стопанската  академия в гр. Свищов, катедра 

„Политология” на УНСС, Клуба на младия социолог и др. 

В знак на признателност и благодарност, доц. Андрей Нончев връчи юбилеен 

плакет „40 години катедра Икономическа социология” на втория ръководител на 

катедрата – проф. д-р Благой Колев, днес омбудсман и почетен професор на УНСС. 

Престижното отличие бе присъдено още на доц. д-р Кольо Рамчев – третия 

ръководител на катедрата, на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков, проф. д.с.н. Иванка Съйкова 

и доц. д-р Саша Тодорова за техните приноси към катедрата. 

Впечатляваща бе презентацията на доц. д-р Мария Стоянова (13 години научен 

секретар на катедрата, в момента заместник-декан по НИД при ОИФ), озаглавена 

„Среща на 4 поколения социолози и икономисти в УНСС – приемственост и 

традиции”. В социалното време (и историческо и биографично), подчерта доц. 

Стоянова, това са поколенията на основателите (съзидателите от ХХ век), 

приемниците, генераторите и надеждите на катедрата. Представителите на всяко 

поколение бяха характеризирани с техните научни интереси, ориентации и публикации, 

както и с приносите им за институционализацията на катедрата и специалността. 

Специална почит за особени заслуги към катедрата бе оказана на четиримата 

ръководители на  катедрата – проф. д.ик.н. Ташо  Пачев, проф. д-р Благой Колев, доц. 

д-р Кольо Рамчев и доц. д-р Андрей Нончев и бе подчертан техният реален принос не 

само за създаването, управлението и утвърждаването на катедрата, но и на 

академичната социология в УНСС. По време на презентацията, доц. Нончев връчи на 

представителите на поколението на основателите плакети, поименни грамоти, почетни 

грамоти, и благодарствени писма до 

наследниците.  

Публично изразената неподправена 

почит, признателност и благодарност към 
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всички преподаватели от четирите поколения (на щат и на хонорар) в катедрата, отдали 

и отдаващи част от себе се за развитието и успехите на катедрата предизвика приятни 

вълнения, незабравими спомени и нови последователи.   

След официалното откриване, конференцията продължи своята работа в 

паралелни панели в Голямата и в Малката конферентни зали. В конференцията бяха 

представени общо 58 доклада от 66 панелисти (5 от докладите бяха представени от 

екипи) – учени, изследователи, преподаватели, докторанти и студенти от 6 

университета – Университет за национално и световно стопанство, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Медицински университет – 

Плевен и Академия на МВР. Участие взеха и представители от Българска академия на 

науките и по-точно от Институт за изследване на обществата и знанието и Институт за 

изследване на населението и човека. В конференцията се включиха и колеги от 

Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция.  

Тематичните дискусионна полета бяха организирани в следните пет направления: 

Икономическа социология: история, методология, предизвикателства; Пазари, 

идентичности, социален капитал; Кризи, миграция, девиантност; Власт, медии, 

политики; Икономическа социология 4.0: новото поколение (младежки панел). 

 Последваха оживени дискусии, в които се  включиха не само панелистите, но и 

гостите на конференцията. 

 Конференцията приключи с коктейл и поздравления „Честит рожден ден!” 
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