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С болка съобщаваме, че на 22 октомври т.г. почина проф. СТОЯН 

МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, чл.-кор. на БАН, доктор на социологическите науки.  
Преди дни бе чествана неговата достойна 90-годишнина.  
Академичната си кариера проф. Михайлов започва в УНСС, тогава ВИИ 

„Карл Маркс“, през 1952 г. Последната му авторска книга е „Марксизмът и 
бъдещето на обществото“, публикувана през 2018 г. Четири десетилетия е свързан 
с УНСС и участва под различни форми в модернизирането на университета. 
Основен инициатор е при създаването на модерна катедра „Икономическа 
социология“ в УНСС в средата на 70-те години. Автор е на ценни теоретични и 
емпирични социологически изследвания в сферата на разделението на труда и 
промишлеността, управлението на селищните системи – като изследването в 
„Елпром“ – Троян, и предприятия в Казанлък през 70-те години.   

Проф. Стоян Михайлов, като най-близък сътрудник на проф. Живко 
Ошавков, е главен инициатор, автор и авторитет при обособяването на 
българската социология като самостоятелна и фундаментална обществена наука, 
както и при формирането на българската социологическа школа в методологичното 
поле на системния подход и структурния функционализъм. Той има огромна лична 
заслуга за модерната институционализация на социологията в България от края на 
60-те до 90-те години на ХХ век: Институт по социология, БАН, сп. „Социологически 
проблеми“, регионални социологически дружества, система за професионална 
подготовка на българските социолози, двете основни университетски катедри по 
социология, няколко отраслови социологически изследователски института, 
специализирана научна библиотека по социология. Той е организационен секретар 
на единствения по рода си Световен конгрес на Международната социологическа 
асоциация, проведен във Варна през 1970 г. с участието на над 3000 най-



изтъкнати социолози от целия свят. Заедно с проф. Николай Тилкиджиев са 
съставители и научни редактори на уникалното българско издание 
„Енциклопедичен речник по социология“ (1996 г.). 

В теоретико-методологическо отношение неговото творчество е ключово и 
системообразуващо при изграждането на българската социологическа школа, 
балансирано в трите й етажа – теория, емпирични изследвания, методи и 
методики. Достатъчно е да споменем книгите му „Емпиричното социологическо 
изследване“, издадена през 1973 г. на български и руски език; „Обществото като 
социологическа система“, 1965 г. и 2010 г. на български и английски език; 
„Оптимално функциониране на общественото управление“, 1987 г. на български и 
руски; „Ефект на микросредата“, 1980  г. на български и естонски, „Сталинисткият 
тоталитаризъм“, 2000 г.; „Възрожденският процес в България“, 1992 г. и 2016 г. и 
много други важни монографии и студии. 

Участвайки във всестранното развитие на българската социология, винаги е 
бил радетел на интердисциплинарния подход, на плодотворното сътрудничество – 
емпирично, методическо и теоретично – на социолозите с колегите демографи и 
статистици, психолози и културолози, политолози и философи, икономисти и 
финансисти.  

Проф. Михайлов десетилетия работи с любов като университетски 
преподавател, като обичан преподавател на студенти не само от България, но и от 
Гърция, от арабски и африкански страни, от Латинска Америка.  

Проф. Стоян Михайлов е представен и като висш държавник в юбилейния 
сборник на УНСС по случай неговата 100-годишнина – като народен представител, 
заместник-министър председател и виден интелектуалец, който е подписал 
българската Конституция през 1992.  

Проф. Михайлов е носител на ордените „Георги Димитров“, „13 века 
България“ и на специалната награда „Димитър Благоев“.  

С тъга и искрена обич се прекланяме пред неговия богат с добри дела 
живот, пред високата му мисъл и светлия му дух, пред обаятелното му слово и 
ведра усмивка. 

Поклонението ще се състои във вторник, 27 октомври, от 14.00 ч. в 
Православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил“ (София, кв. Бояна, ул. „Бояна 
парк“ № 4). 


