АВТОБИОГРАФИЧНИ ДАННИ
ЗА
проф. д-р Благой Тодоров Колев

Дата и място на раждане
Проф. д-р Благой Колев е роден на 23.03.1946 г. в Цариброд (Димитровград). Начално и основно образование завършва в училища в кв. “Надежда”, а средно - в механотехникум “Юри Гагарин”. През 1965-1967
г. е войник в с. Звездец (Малко Търново), като след уволнението си е работник в металургичните заводи
“Стомана” и ”Кремиковци”
Висше образование:
1968-1972 г.

ВИИ “Карл Маркс”, специалност “ Политическа икономия” – профил “Икономическа
социология”

Научна степен:
1977 г .

доктор по икономика - 1977 г. с шифър на специалността (05.02.01) защитена
пред Специализирания научен съвет към ВАК при ВИИ ”К. Маркс” “Политическа
икономия и икономически теории”

Научни знания:
 Асистент - 3.10.1972 г. в катедра “Политическа икономия” при ВИИ “Карл Маркс”, с
шифър на специалността (05.02.01);
 старши асистент от 1.05.1975 г. към същата
катедра (05.02.01);
 главен асистент от 1.08.1978 г. в катедра
”Икономическа социология” (05.02.01);

 доцент - 10.07.1984 г. - с шифър на специалността (05.11.01) - социология (социология на
икономиката), избран съгласно решение на ВАК
с писмо N 1157 от 10.07.1984 г. в Специализирания научен съвет по “Обществено възпроизводство,цени и ефективност “ към Икономическия институт на БАН;

 професор - 2003 г. с шифър на специалността (05.02.01) Политическа икономия (икономическа култура) от 2003 г.;
 удостоен с почетния знак на УНСС

Изпълнявани академични длъжности
1971-1973 г.
1978 г.
1978 г.
1975-1979 г.
1990-1992 г.
1991-1992 г.
1992-1993 г.
От 1993 г.От 1990 г. до сега
От 1991 г.
От 1999 до 2003 г.
От 1999 до 2003 г.
От 2003 до 2011 г.
От 2011 г.
От 2005 г.

- член на Ректорския и Академичен съвет
- член на Декански съвет при Общоикономически факултет
- член на Факултетен съвет при Общоикономически факултет
- научен секретар на катедра “Икономическа социология”
- ръководител на катедра “Икономическа социология”
– член на Научния съвет на междуправителствения френско-български център за
мениджмънт “МАРКОМ”
- директор на департамент “Социология и политически науки”
- ръководител на катедра “Икономическа социология”
– член на Факултетния и Научен съвет при Общоикономически факултет
- член на Академичния съвет на УНСС
- председател на Общото събрание на Общоикономически факултет
- постоянен зам.-председател на Общото събрание на УНСС
- постоянен председател на Общото събрание на УНСС
- Омбудсман на УНСС
- член на “Фонд научни изследвания” към МОН
- член на Икономическата комисия към Президиума на ВАК при МС на Република
България

Езикова квалификация:
руски, сръбско-хърватски и английски език
Публикации
Над 132 публикации (монографии, учебници, студии, статии, доклади) в страната и в чужбина, вкл. и социологически и маркетингови изследвания.
Работи в следните направления на икономическата наука: Икономическа социология; Икономическа култура; Властта в икономическите организации; Стратификация и маргинализация на обществото;
Маркетингови и социологически изследвания
Преподавани учебни курсове: “Политическа икономия”; “Икономическа социология”; “ Икономическа
култура”; “Социология на управлението”; “ Властта в икономическите организации” и др.
Членство в научни организации: член на Съюза на икономистите в България и на Българската социологическа асоциация

