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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

на Управителния съвет на БСА  

за периода 11 декември 2015 – 11 декември 2018 г. 

изнесен от доц. д-р Георги Петрунов, Председател на БСА 

 

В отчетния доклад ще представим работата на УС на БСА през изминалия три 

годишен мандат. Последователно ще представим следните акценти: 

1. От къде започнахме. 

2. Управителен съвет на БСА. 

3. Членство в БСА. 

4. Изследователски комитети на БСА. 

5. Сайт на БСА. 

6. Членство в Международната социологическа асоциация. 

7. Проведени конференции и форуми. 

8. Организирани конкурси. 

9. Участие в проекти и програми. 

10. Включване на социологията сред приоритетните специалности. 

11. Други дейности в интерес на гилдията. 

12. Финансово състояние. 

13. Предизвикателства, които оставяме след нас. 

14. Заключение. 

 

1. От къде започнахме 

 Поехме асоциацията през декември 2015г. в следното състояние: 

 Без нито един действащ Изследователски комитет, съгласно изискванията на Устава. 

 Със сайт, който не беше модернизиран от десетилетие и беше толкова остарял, че 

практически не функционираше.  
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 С прекратено членство в Международната социологическа асоциация. 

 С отрицателен баланс (– 294 лв.), съгласно отчетния доклад на Контролния съвет, 

който е приет от Общото събрание през 2015г.  

 Със закрита банкова сметка.  

 Без никакви проекти. 

 Без колективни членове на асоциацията.  

 С намаляващ брой на индивидуалните членове. Особено осезаема липса на млади 

колеги, включително докторанти и постдокторанти.  

 Традиционните конкурси на БСА не бяха организирани от години. 

 С нарушена традиция в организирането на Годишни научни конференции на БСА, 

които да съпътстват Общите събрания на асоциацията. 

 Прекратени редица добри практики от предходни години, като например 

организирането на публични лекции на БСА и други.  

Тежкото състояние, в което поехме асоциацията предопредели и приоритетите на 

нашия мандат – спешни усилия за нейното съживяване и възобновяване на най-добрите 

практики от историята на БСА.  

 

2. Управителен съвет на БСА 

На 11 декември 2015 г. за председател на БСА беше избрана Петя Кабакчиева, а за 

членове на УС Георги Петрунов, Дона Пикард, Лилия Димова, Мартин Канушев, Петрана 

Стойкова, Светла Колева, Светлана Събева, Тихомир Митев. От членовете на УС на БСА 

за заместник-председатели на асоциацията бяха избрани Георги Петрунов и Светла 

Колева.  

През месец септември 2017 г. председателят на БСА проф. Петя Кабакчиева подаде 

молба за освобождаване както от тази позиция, така и от УС, поради преминаването на 

висша държавна длъжност – Председател на НАОА, която не позволява съвместяване с 

други позиции. Молбата за освобождаване на проф. Кабакчиева беше приета от УС на 

заседание, проведено на 14 септември 2017 г. На същото заседание на УС за и.д. 

Председател на БСА беше избран доц. Георги Петрунов, дотогавашен зам. председател на 

асоциацията.  



3 

 

УС на БСА проведе шест заседания през 2016г. и четири заседания през 2017г. С 

това е спазено изискването на чл. 20 от Устава Управителният съвет да се свиква на 

заседания най-малко четири пъти в годината. Проблем, затрудняващ работата на УС и 

застрашаващ осигуряването на необходимия кворум за заседанията, беше липсата на 

присъствие от някои членове. Мартин Канушев и Тихомир Митев нямаха възможност да 

присъстват в голяма част от заседанията на УС през 2016 и 2017 г. Светлана Събева беше 

в дългосрочна командировка в чужбина, а Дона Пикард в отпуск по майчинство. В опит да 

се подобри работата на УС пред Общото събрание на БСА беше представено предложение 

за освобождаване на част от членовете и избор на нови. 

На 21 ноември 2017 г. беше проведено Общо събрание на БСА, което освободи 

преди изтичането на мандата четирима членове на УС – доц. Мартин Канушев, проф. Петя 

Кабакчиева, доц. Светлана Събева и д-р Тихомир Митев. На тяхно място за членове на УС 

бяха избрани – д-р Мариета Христова, д-р Светослав Славов, доц. Стойка Пенкова и проф. 

Таня Чавдарова. Проведеното на 21 ноември 2017г. Общо събрание на БСА избра за 

Председател Георги Петрунов. Промененият състав на УС беше избран, за да довърши 

започнатия мандат до редовния XV Конгрес на БСА през декември 2018 г. За заместник-

председател на БСА, заедно с проф. Светла Колева, от членовете на УС беше избрана 

проф. Таня Чавдарова. 

Промените в състава на УС се отразиха благоприятно и активизираха дейностите 

на асоциацията. През 2018 г. бяха проведени пет заседания на УС, като при нито едно от 

тях нямаше проблем с осигуряване на необходимия кворум. От избирането си през 

ноември 2017 г. УС проведе редица обсъждания по текущи въпроси през електронна 

поща, което се наложи като успешна практика в неговата работа.  

БСА беше пререгистрирана от Софийски градски съд в Агенция по вписванията 

през 2018 г. Пререгистрацията беше направена, за да се изпълнят изискванията на Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел, в който се приеха промени, касаещи 

компетентния орган за регистрация.  
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3. Членство в БСА 

Към 11 декември 2018 г. БСА има 78 индивидуални членове с редовно платен 

членски внос. За сравнение през 2005 г. индивидуалните членове са били 79 по данни от 

отчетния доклад на УС за 2003-2006 г. Съществени различия се откриват при сравнение на 

броя на колективните членове – през 2005 г. в БСА е имало 10 колективни членове, а към 

2018 г. няма нито един колективен член, с което остава непроменено неблагоприятното 

наследство от предходния мандат.  

В отчетните доклади на УС през последните 15 години неизменно присъства 

проблемът с неплащането на дължимия членски внос. Към началото на месец декември 

2018г. 17 колеги не са плащали членски внос от 2015 или 2016г. и съгласно Устава на БСА 

отпадат от членския състав. Заслужава си да се обърне внимание, че не само редови 

членове не заплащат членски внос, а и ангажираните с управлението на БСА. От 1990 г. до 

днес БСА има 10 Председатели, като шест от тях не са плащали членски внос и не са 

членове на асоциацията към 10 декември 2018г. Членове на УС не заплащат членския си 

внос дори за времето, в което участват в него. 

През 2018 г. УС на БСА предприе кампания за събиране на членски внос и активно 

привличане на млади колеги в асоциацията. Проведени бяха разговори с редица колеги за 

събиране на техния членски внос и при повечето постигнахме успех. По инициатива на 

проф. Таня Чавдарова, СУ  „Св. Климент Охридски“ плати за своя сметка членския внос 

за 10 преподаватели от катедра „Социология“. В новия сайт на БСА публикувахме 

различни възможности за заплащане на членския внос, включително по банков път в 

сметката на БСА, която успяхме да възстановим. Проведохме разговори с ръководители 

на агенции за възстановяване на колективното им членство в асоциацията, но до момента 

без положителен резултат. Въпреки това, ръководители на агенции, макар и в лично 

качество, дариха средства за инициативи на БСА през 2018 г. Това ни дава надежда, че 

скоро доверието на колективни членове към асоциацията може да се възстанови. 

Само през последната година молби за членство и възстановяване на индивидуално 

членство подадоха 31 колеги, като 21 от тях са докторанти и млади учени. Значителна част 

от заявките, особено на младите учени и докторантите, бяха подадени през новия сайт на 
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БСА, а членският внос беше платен по банков път. Интересът на млади колеги е 

изключително важен за бъдещото на БСА.  

В асоциацията скоро предстои труден преход между поколенията, при който 

родените през 50-те години на ХХ век ще се оттеглят от активна професионална дейност, 

а родените от 60-те до средата на 70-те години на ХХ век почти липсват в българската 

социология. Поколението на родените в края на 70-те и 80-те години на ХХ век ще трябва 

да поеме отговорност за асоциацията. За социолозите, работили през ХХ век, престижът и 

авторитетът на БСА са очевидни, но за колегите, които започват работа през последните 

10-15 години това не винаги е така. Може би защото през ХХI живеем в свят, в който 

всичко трябва да си има цена, може би защото всеки е потънал в своите си задачи, които 

никак не са малко, но възникват няколко съществени въпроса, които на някои колеги 

могат да се сторят груби, неуместни или излишни. Но с риск да получим техните упреци, 

ще ги поставим, не защото очакваме да намерят своето решение тук и сега, а за да станат 

повод за размисъл, защото до голяма степен отговорът на тези въпроси определя бъдещето 

на асоциацията ни. Това са въпроси като: Защо да членувам в асоциацията? Какво ми дава 

членството в БСА? От ключово значение е отговорите на тези въпроси да бъдат дадени с 

действия, а не само с думи. През отчетния период се насочихме към такива действия и 

постигнахме известни успехи в привличането на млади колеги и утвърждаване на 

престижа на БСА, но остава още много работа. 

 

4. Изследователски комитети на БСА 

Изследователските комитети следва да са основни двигатели за развитието на БСА. 

За съжаление за един дълъг период от време дейността на повечето комитети беше 

прекратена. През 2015 г. няма нито един Изследователски комитет, който да покрива 

изискванията на Устава за минимален брой членове в тях.  

През отчетния период положихме усилия за възстановяване на Изследователските 

комитети на БСА. В резултат от инициативата на УС през 2018 г. членове на асоциацията 

се обединиха в 11 Изследователски комитета: 

ИК 01. Икономическа социология 

ИК 02. Методология 
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ИК 03. Престъпност, девиантност, социален контрол 

ИК 04. Социологическа теория 

ИК 05. Социология на града и селото 

ИК 06. Социология на младежта, миграциите и стареенето 

ИК 07. Социология на културата и комуникациите 

ИК 08. Социология на образованието и науката 

ИК 09. Стратификация, мобилност, неравенства 

ИК 10. Труд, благосъстояние, социална политика 

ИК 11. Клинична социология 

Седем от Изследователските комитети обединяват седем и повече членове, а в 

четири комитета са включени пет или шест члена. УС на БСА е подготвил предложение за 

промяна в Устава, с която минималният брой на изискваните членове за Изследователски 

комитет се намалява от седем на пет.  

С възстановяването на Изследователските комитети се надяваме да се даде 

допълнителен тласък за положително развитие и увеличаване дейностите на асоциацията. 

 

5. Сайт на БСА 

В съвременния свят е немислимо да има сериозна организация без добър сайт, в 

който да е подобаващо представена. Необходимостта от цялостно подновяване на сайта на 

БСА се посочва във всички отчетни доклади през последните десет години. От 

създаването си сайтът на асоциацията не беше технически развиван и беше практически 

негоден за използване. Това ни накара през 2018 г. да се насочим към изработване на 

изцяло нов и модерен сайт на асоциацията. Сменихме хостинга и домейна на БСА. Новият 

сайт на асоциацията е на адрес: www.bsa-bg.eu. Сайтът е с версия на български и 

английски език. 

Създавайки новия сайт на БСА, се постарахме да запазим информацията, която се 

съдържаше и не се беше загубила в разпадащия се стар сайт. Успяхме да съхраним 

информацията за историята на асоциацията и по-важните решения от Конгресите и 

Общите събрания. В структурата на сайта включихме компонент „Членство“, в който 

публикувахме актуален списък на членовете на асоциацията, създадохме електронна 
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форма на заявка за членство и посочихме информация за възможните начини за заплащане 

на членски внос. Отделихме рубрика за публикации с представяне на нови книги на 

членовете на асоциацията, на новите броеве на сп. Социологически проблеми и други 

публикации, свързани с прояви на БСА. Включихме рубрика за защитените дисертации по 

социология от влизането в сила на Закона за развитие на академичния състав в РБ до 

момента. Представена е информация и автореферати на дисертациите за доктор по 

социология и доктор на социологическите науки.  

В сайта е включена информация за проекти, както на БСА, така и на членовете на 

асоциацията. Отделихме място, в което да се представи всеки един от Изследователските 

комитети и техните членове.  

В рубрика „Възможности“ са включени обяви за работни позиции, стипендии, 

грантове, проекти и конкурси. В отделна рубрика се публикуват покани за предстоящи 

национални и международни конференции, както и архив от отминали конференции. 

Включени са връзки към български и международни партньори на асоциацията. Също и 

информация за контакт с БСА. Основното съдържание на сайта, преведохме на английски 

език, за да бъде достъпно до чуждестранните партньори на БСА.  

 Попълването на сайта с информация не е еднократна дейност, а регулярна 

активност, която трябва да се поддържа постоянно. Някои членове на асоциацията остават 

все още длъжници по отношение на активното изпращане на информация за попълване и 

обновяване на сайта. Например, в рубриката нови книги няколкократно поискахме 

информация от членовете за публикуваните работи през последните три години и 

получихме информация за пет издания. Едва ли е възможно за три години при 75 члена на 

асоциацията да са публикувани само пет книги. Важно е в бъдеще да продължат 

инициативите на УС за събиране и публикуване на информация в сайта на БСА, а в тях да 

се включват всички членове на асоциацията.  

 

6. Членство в Международната социологическа асоциация 

Възстановяването на членството в МСА беше една от първите дейности на УС на 

БСА. През отчетния период членския внос в МСА беше ежегодно заплащан и БСА е 

пълноправен колективен член.  
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С плащане на членския внос БСА и нейните членове получават възможност да 

участват в дейностите, включително конкурсите за проекти на Международната 

социологическа асоциация. Това е валидно и за различните изследователски комитети на 

МСА. 

На проведените в Торонто, Канада през месец юли 2018 г. избори за ръководство 

на Международната социологическа асоциация с мандат 2018 – 2022 г., УС на БСА 

упълномощи проф. Пепка Бояджиева за делегат от името нашата асоциация. БСА участва 

в гласуванията за президент, вицепрезиденти и членове на изпълнителния комитет на 

МСА.   

 

7. Проведени конференции и форуми 

Възстановихме традицията Общите събрания да бъдат съпътствани от Годишна 

научна конференция на БСА.  

На 22 ноември 2016 г. беше проведена конференцията на БСА „Време и знаци. 

Социологията в диалог между поколенията“. Тя беше реализирана много успешно и 

отзивите за нея от колегията са изключително положителни. С конференцията от една 

страна бяха почетени юбилеите на едни от най-изтъкнатите наши социолози, а от друга 

страна провокирахме среща между различни поколения социолози, които дискутираха по 

общи теми. Юбилярите – проф. Георги Фотев, проф. Елена Михайловска, проф. Петър 

Емил Митев и проф. Кръстьо Петков (последно негово публично участие преди смъртта 

му) представиха доклади, дискутирани от по двама по-млади колеги. На конференцията 

„Време и знаци“ беше посветен бр. 3-4 за 2017 г. на сп. Социологически проблеми. В него 

са публикувани материалите на основните докладчици и техните дискутанти. 

На 20 и 21 ноември 2017 г. БСА в партньорство с катедра „Икономическа 

социология“ в УНСС организира и проведе научна конференция на тема: „Съвременните 

обществени предизвикателства и образованието по социология”. В рамките на 

конференцията взеха участие с доклади рекорден брой участници - 65, разпределени в 

девет панела. Заслужава си специално да се подчертае значителният брой на младите 

колеги, докторантите и студените, които взеха участие в конференцията. Форумът беше 

съпътстван и от кръгла маса на тема „Образованието по социология в България“. Кръглата 
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маса събра ръководителите на всички катедри по социология в България и представители 

на ИИОЗ при БАН в обща дискусия за образованието по социология. Това стана във 

време, в което предизвикателствата към социалните и хуманитарните специалности са 

изключително сериозни и те се разглеждат като неприоритетни за държавата. Форумът 

беше отразен в сп. Социологически проблеми.  

 На 11 декември 2018 г. се проведе поредната годишна научна конференция на БСА 

с тема: „Неравенствата в България: причини, последици, проявления“. В конференцията 

бяха представени десет доклада. УС на БСА проведе разговори с Главния редактор на сп. 

Социологически проблеми и постигна договорка за подготовка на брой от списанието, 

който да е посветен на темата от конференцията на БСА.  

 В допълнение към ежегодните научни конференции, които инициирахме преди 

всяко Общо събрание на БСА, взехме участие в организацията и на други научни 

конференции. 

В края на юни 2016 г. беше проведена международна научна конференция 

„Европейското социално изследване в България – академични и политически ползи и 

предизвикателства“, финансирана от Централата на ESS в Лондон. БСА беше 

съорганизатор на конференцията, заедно с Консорциум ESS ERIC Bulgaria. В дискусията 

взеха участие социални учени и изследователи от БАН, преподаватели, докторанти и 

студенти от различни университети, евродепутати, представители на МОН, МТСП и 

синдикалните централи, колеги социолози, психолози, икономисти, юристи. Лично 

директорът на ESS ERIC Dr. Rory Fitzgerald изнесе доклад, а останалите членове на 

английската делегация, включително Prof. Peter Elias, съществено допринесоха за успеха 

на дебата. Всички материали и презентации от събитието са качени на сайта www.ESS-

Bulgaria.org, както и на официалния сайт на Европейското социално изследване – 

www.europeansocialsurvey.org.   

 БСА продължи своето традиционно участие като съорганизатор на научните 

конференции по проблемите на социология на селото. На 27 ноември 2018 г. се проведе 

поредната научна конференция с тема „Общности, бизнес и местна власт в селата: 

взаимодействия и възможности за развитие“. Конференцията беше посветена на 80 
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годишнината от рождението на проф. Веска Кожухарова, дългогодишен член на нашата 

асоциация и председател на Комисията по етика на БСА.  

УС на БСА възобнови и инициативата за организиране на публични лекции, чието 

начало бе поставено с лекцията на Георги Фотев „Социална система и теорията на хаоса” 

през юни 2012 г. БСА съвместно с катедра „Социология“ при СУ „Св. Климент Охридски“ 

и катедра „Икономическа социология“ при УНСС организираха през 2018 г. публичните 

лекции:  

 „Реализация на студенти по социология 15 години след дипломиране. 

Създаване и развитие на изследователските компании GemSeek & CQuest“  с 

лектори Борислав Домусчиев и Неда Кленска; 

 „Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа - SHARE“ с 

лектори: д-р Екатерина Маркова и д-р Габриела Йорданова. 

Във връзка с участието на БСА по проект „Европейско социално изследване в 

България (ESS-ERIC)“ в партньорство с УНСС и АСА организирахме информационна 

среща на тема „Европейското социално изследване в България – ползи и 

предизвикателства“ с лектор доц. Лилия Димова. 

Публичните лекции и информационната среща предизвикаха сериозен интерес сред 

студенти по социология и членове на асоциацията.  

 

8. Организирани конкурси 

През отчетния период УС на БСА организира три конкурса. 

След почти десет годишно прекъсване през 2018 г. успяхме да възстановим 

традиционния конкурс на БСА за най-добра публикация на млад социолог. В конкурса 

можеха да участват млади социолози със статии в български или чужди научни списания, 

публикувани в периода 2010-2017 г., като към датата на публикуване авторите трябва да 

са били на възраст до 35 години. В конкурса бяха подадени шест текста. Всеки текст беше 

анонимно рецензиран от две хабилитирани лица. Повечето разработки бяха на високо 

ниво и получиха положителни рецензии. Журито по конкурса се запозна с всички текстове 

и изготвените рецензии. На свое заседание то определи носителите на първа и втора 
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награда. Победителите бяха наградени на 11 декември 2018 г. по време на XV Конгрес на 

БСА с диплом и парична награда – 500 лв. за първо място и 100 лв. за второ място.  

Успешно приключи и организираният от БСА конкурс за студентска разработка на 

тема „Младият предприемач в България и Европейския съюз“. През месец април 2017 г. 

бяха наградени трима студенти с една първа и две втори награди, които получиха своите 

сертификати от българския евродепутат Андрей Новаков. С неговата подкрепа 

наградените студенти посетиха Европейския парламент в Брюксел.  

Във връзка с участието на БСА в Консорциум ESS ERIC - Bulgaria по 

инфраструктурен проект „Европейско социално изследване за България“, финансиран от 

МОН, УС на БСА обяви през 2018г. конкурс за набиране на предложения за изготвяне на 

анализи, доклади, препоръки и публикации, базирани на данни от ЕСС или свързани с 

методологически и други спецификации на ЕСС. Финансираха се и такси за участие с 

материали, свързани с ЕСС, в национални и международни конференции. Специално 

изискване към кандидатите в конкурса беше да са членове на БСА с платен членски внос 

за текущата година. Оценяването на подадените заявки беше направено от УС на БСА. 

Още в първия тур на конкурса бяха разпределени средствата, с които ще се финансират 

шест разработки и пет такси правоучастие в международни конференции. Всички 

кандидати бяха млади колеги – под 40 годишна възраст. 

Организирането на конкурси е една от дейностите, които имат съществен принос за 

утвърждаване на ползите от членството в асоциацията. Важно е подобни дейности да 

бъдат развивани системно и да станат традиционни за БСА.  

 

9. Участие в проекти и програми 

 През месец октомври 2017 г. БСА се присъедини към Консорциума на проект 

„Европейско социално изследване в България (ESS-ERIC)“. Водеща организация в 

консорциума е Университетът за национално и световно стопанство, а партньори са 

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Агенция за социални анализи, 

Съюз на икономистите в България и Национален статистически институт. Проектът е 

включен в националната пътна карта за научна инфраструктура, приета от Министерски 
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съвет на Република България. Финансирането на проекта е от МОН. Продължителността 

му е пет години (2018 – 2023 г.).  

Европейското социално изследване (ESS) е дългосрочен научно-изследователски 

проект на Европейската комисия. От 2002 г. на всеки две години чрез провеждане на 

национални представителни изследвания в повече от 30 страни в Европа се набира 

емпирична информация по единна методика, което позволява да се следи динамиката на 

европейския социален климат. Проектът осигурява провеждането на Европейското 

социално изследване в България. Информацията от ESS е отворена и напълно безплатна за 

всички желаещи да я използват. Резултатите от Европейското социално изследване са 

многократно използвани в работи на членове на асоциацията, други български социални 

учени, докторанти, студенти и други. В рамките на проекта е планирано и ежегодното 

провеждане на ISSP (International Social Survey Programme) в България. 

 През 2018 г. година повече от половината средства от общия бюджет на проекта са 

насочени към подготовката и провеждането на теренни изследвания. Изискване на МОН е 

средствата по проекта да са в сметка на държавно висше училище или научна 

организация, акредитирана да обучава докторанти. Поради тази причина частта на нашата 

асоциация е в сметка на водещия партньор. През 2018 г. за БСА са предвидени – 2500 лв. 

за изготвяне на анализи, доклади, публикации и 1000 лв. за командировки, включително 

такси правоучастие. За разпределение на тези средства УС на БСА проведе конкурс сред 

членовете на асоциацията и водещата организация в консорциума подготви договори за 

получаване на средствата от спечелилите колеги. Предвидени са 1500 лв. за закупуване на 

компютърна техника, с които е поръчан преносим компютър за БСА, която до момента не 

разполага с никаква техника. Покупката преминава през обществена поръчка, което забавя 

процедурата, но скоро очакваме да приключи. За БСА са предвидени 2000 лв. за 

организиране на конференция за представяне на резултатите от изследването, които се 

очаква да бъдат готови през 2019 г. Поради това не успяхме да задвижим изпълнението на 

тази част от проекта в рамките на отчитания мандат.  

С бюджет от 2000 лв. по проект от НИД на УНСС през 2017 г. беше организирана 

съвместната конференция с катедра „Икономическа социология“. Средствата позволиха да 

се покрият разходите за двудневна конференция с 65 участника за папки, химикалки, 



13 

 

информационни материали, кафе-паузи, обеди и коктейл при закриването на форума, 

както и електронен сборник с представените доклади.  

През отчетния период БСА се регистрира за участие и се включи в програмата на 

МОН за студентски стажове. В работата на БСА се включиха студенти по социология от 

различни университети, проф. Светла Колева участва  като ментор в програмата.  

Водещо за УС на БСА беше разпределението и използването на средства от 

проекти да е изцяло в полза на асоциацията, а не в лична изгода на отделни негови 

членове, следвайки принципите за максимална прозрачност. 

Включването на БСА в проекта „Европейско социално изследване в България (ESS-

ERIC)“ е първото участие на асоциацията след петгодишно прекъсване на работата по 

всякакви проекти. Проектът е продължителен и ползите от включването на България в 

новите вълни на изследванията по ЕСС осигурява значима полза за социалните учени в 

страната. Активното търсене на възможности за нови проекти трябва да е водещ 

приоритет за БСА. 

 

10.  Включване на социологията сред приоритетните специалности 

През месец януари 2018 г. УС на БСА изпрати писмо до г-н Красимир Вълчев, 

министър на образованието и науката с искане за включване на специалностите от 

професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“ в 

списъка с приоритетни специалности. В писмото се представят редица важни аргументи за 

ключовото значение на социологията в съвременния свят и необходимостта от 

включването й сред приоритетните специалности в България. 

През месец февруари 2018 г. беше изпратено писмо до Министър-председателят на 

Република България и до Министъра на образованието и науката с искане за включване на 

социологията сред приоритетните специалности. Писмото беше подписано от доц. д-р 

Георги Петрунов, Председател на УС на БСА, от проф. д.фн. Атанас Гержиков, Ректор на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, от проф. д.ик.н. Стати Стаев, Ректор на 

Университета за национално и световно стопанство, от проф. д-р Запрян Козлуджов, 

Ректор на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и от доц. д-р Борислав 

Юруков, Ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Ректорите на четирите 
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български университета, обучаващи студенти по специалност „социология“ и 

ръководството на БСА изразяват своята загриженост от тенденцията в последните години 

за драстично свиване на държавната поръчка за социалните науки, в това число 

социологията, и рисковете при продължаване на този процес да се стигне до 

невъзможност за нейното възпроизводство и изчезване на ключови за икономическото и 

социалното развитие на страната компетенции. С писмото се настоява професионалното 

направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“ да бъде включено в 

списъка с приоритетните направления и да се осигурят 450 бройки неснижаем планов 

прием на година, което ще позволи запазването и възпроизводството на експертния и 

кадрови потенциал. 

През месец март 2018 г. по покана на г-н Красимир Вълчев, министър на 

образованието и науката, се състоя среща с ръководството на БСА и ръководителите на 

социологически катедри в СУ, УНСС и ПУ за обсъждане на възможностите за включване 

на специалност „социология“ сред приоритетните специалности. В двучасовата среща с 

Министъра бяха представени редица аргументи за изключително важното значение на 

социологията. Някои от тях са: 

•ясно изразеният приложен характер на фундаменталната наука социология, която 

разполага с инструментариум да идентифицира рисковете и противоречията в епохата на 

глобализация; 

•социологията е единствената социална наука, фокусирана не в една област, а 

върху взаимодействието между различни сфери на обществото: икономика, политика, 

право, наука, религия и други; 

•възможностите на социологията изпреварващо да разпознава тенденции на разпад 

или на изключване от практики, установява генезиса на нови социални образувания и 

дейци и свързаната с това несигурност; 

•студентите по социология се подготвят да анализират и обобщават разнородна 

информация, с каквато се работи в управлението на национално и местно равнище, в 

икономиката, културата, здравеопазването, екологията, неправителствения сектор и т.н.; 

•социолозите са единствените специалисти в страната, които могат да анализират и 

да интегрират в обобщаващи заключения данни за обществено мнение и нагласи, 
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икономическа и финансова информация, демографска и социална статистика, данни за 

състояние на инфраструктурата и околната среда, епидемиологични и здравни данни, 

както и новите big data (данни от мобилни устройства, интернет и др.); 

•със своята квалификация социолозите са ценни експерти в органите на държавната 

и местната власт в областта на икономическата, социалната, демографската, 

миграционната, екологичната, здравната, културната и други политики, както и при 

оценяване ефективността на резултатите и въздействието на проектите по национални и 

международни програми; 

•образованието по социология е част от гражданската образованост на XXI век, 

което е една от целите на предмета „Гражданско образование“, въведен в училищните 

програми от 2018 г., с което нараства търсенето на педагогически подготвени социолози; 

•обявяването на специалността за приоритетна би ограничило разпространението 

на „социологически“ услуги, извършени непрофесионално и некомпетентно. Тази стъпка 

ще създаде условия и за нормалното научно възпроизводство на академичната 

социологическа общност. 

Министърът на образованието и науката заяви своето разбиране за важното 

значение на социологията и социалните науки и намирането на най-добро решение, което 

може да бъде планирано за следващата година. За уточняване на бъдещите действия беше 

уговорено провеждане на нова среща при подготовката на плановете за 2019/2020 учебна 

година. 

 

11. Други дейности в интерес на гилдията 

УС на БСА положи редица усилия за успешното поддържане на колегиалните 

отношения в гилдията и спазване на етичните и професионалните стандарти в 

социологическата общност.  

През отчетния период БСА продължи да защитава интересите на гилдията, като 

изразяваше позиция пред различни институции. Подготвихме например, с ръководството 

на ИИОЗ предложения към Националната стратегия за развитие на научните изследвания 

в Република България 2017-2020 „По-добра наука за по-добра България“.  През 2016 г. УС 

на БСА написа и депозира писмо в Народното събрание, Министерски съвет и Президента 
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на Република България за отмяна на планирана промяна в Изборния кодекс за забрана на 

провеждане на социологически изследвания в предизборния период. Промяната не се 

осъществи, получи се отговор само от канцеларията на Президента.  

 Значимостта на БСА се вижда и в писмата, изпратени до асоциацията и по точно 

към Комисията за етика за гарантиране на спазване на етичните стандарти от различни 

колективи. Благодарим на председателя и членовете на Комисията по етика за 

разглеждането и оценяването на тези молби и проекти. Писма с искане за становища 

пристигат и от хора и организации, които не са членове на асоциацията. Затова УС на БСА 

предлага на Общото събрание да направи промени в Устава, с които нечленуващите в 

асоциацията заплащат такса за исканите становища. Освобождаване на членовете от такса 

ще допълни ползите от участието в асоциацията.   

На конгреса през 2015 г. бе поставен въпросът да се провери необходими ли са 

промени в Националната класификация на професиите и длъжностите. Проведена беше 

среща с началник Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ към 

МТСП. В резултат от срещата се реши, че разумната позиция е класификаторът да не 

специфицира професии, а да остави максимално широко професията „Социолог“. Стана 

ясно, че ако се настоява да се промени нещо, най-ефективно би било това да стане чрез 

искания от страна на работодателските организации.  

Проведоха се срещи с експерта по философския цикъла в МОН по повод 

възможностите за включване на предмет Социология в средните училища. На този етап се 

оказа, че такъв предмет не може да бъде въведен, тъй като не фигурира в учебния план и 

държавните образователни стандарти. Държавният образователен стандарт за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование позволява обаче в 

училище да се предлагат свободно избираеми модули, засягащи социологически анализ и 

проблеми в рамките на тези четири образователни направления. 

 През 2018 г. беше подписан Рамков договор за сътрудничество между БСА и 

УНСС, с който се уреждат възможностите за участие в съвместни проекти, привличане на 

студенти за стаж в асоциацията и други. 
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 Предприехме дейности и по развитие на собствени материали на БСА. През 2016 г. 

направихме банер на асоциацията. През 2018 г. избрахме дизайн за папки на БСА и 

поръчахме тяхното изработване. 

 

12. Финансово състояние 

Финансовото състояние на БСА през периода 11 декември 2015 – 11 ноември 2018 

г. е следното:  

 Началното салдо, с което започва нашият мандат е минус 294,82 лв., 

съгласно доклада на Контролния съвет през 2015 г.  

 По време на отчитания период събрахме членски внос в размер на 5670 лв. и 

300 лв. от дарение, предоставено от Живко Георгиев в подкрепа на конкурса 

за най-добра публикация на млад социолог.  

 Разходите за отчитания период са в размер на 4267,84 лв. 

 Наличността към 11 ноември 2018 г. е 1407,34 лв. 

Най-големите разходи през мандата са за счетоводно обслужване и членски внос в 

МСА. 

 През отчетния период успяхме да възстановим банковата сметка на БСА. Това е 

особено важно и заедно с пререгистрацията в Агенцията по вписванията създава добра 

начална позиция за бъдещо кандидатстване по проекти и програми за следващия УС. 

 

13. Предизвикателства, които оставяме след нас 

Някои от по-важните предизвикателства, които оставяме на следващия УС на БСА 

по наше мнение са свързани с: 

 търсене на възможности за по-интензивно кандидатстване и привличане на 

проекти в БСА; 

 продължаване на успешното участие в проекта ESS-ERIC;  

 привличане и ангажиране на колективни членове на БСА, каквито напълно 

липсват в последните години; 

 лобиране за увеличаване на средствата за социологически изследвания и 

възможностите за реализация на социолозите; 
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 затвърждаване на организационното укрепване на БСА; 

 по активно присъствие в публичното пространство със социологически 

изследвания;  

 постоянстващо отстояване на значимостта на социологията; 

 изискване в екипите за мониторинг, оценка на въздействието на нормативни 

актове, както и на всякакви по-значими проекти да се включва задължително поне 

един професионалист – социолог; 

 стриктно отстояване професионалните и етически стандарти на професията.   

 

14. Заключение 

Винаги може да се постигне повече. Дано следващият УС на БСА да се справи по-

добре. Вероятно някои хора продължават да се питат какъв е смисълът от БСА – 

професионалната асоциация на социолозите. Тя е повод да се срещаме, виждаме, 

обсъждаме важни неща, ако ги приемаме наистина за важни, да излизаме с позиция в 

защита на социологията, да отстояваме професионални стандарти. Затова ключово важно 

е да направим комуникацията помежду ни по-активна и динамична, както и по-активно да 

отстояваме престижа на социологията. 

 

 

11 декември 2018 г.      За УС на БСА: доц. д-р Георги Петрунов 

       Председател на БСА 

 

 

 


