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АВТОБИОГРАФИЯ  
 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Димитър Благоев  

Адрес за кореспонденция  1113 София, бул. „Цариградско шосе” 125 бл. 4, ст. 417 

Служебен телефон  02 870 62 60 

E-mail  dblagoev@phls.uni-sofia.bg 

Националност  българска 

Дата на раждане  03/ 03/ 1970 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  Април 1999 – досега 

• Име и адрес на работодателя  Софийски Университет „Св. Климент Охридски” 

• Вид дейност/сфера на работа  Преподавателска и изследователска дейност в областта на социологията 

• Заемани длъжности  Асистент; старши асистент; главен асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Социолог 

Преподавател в Специалност „Социология” 

 

Учебни дисциплини: 

Социология на социалната стратификация (2011 ) 

Да играем социология заедно (2009 ) 

Работа със социологически текстове (2009 ) 

Изследвания на оценяването в средното и висшето образование (2007 ) 

Български стратификационни трансформации (2001 ) 

Обща социология (1999 - 2008) 

Теории за модернизацията (1999 - 2005) 
 
 

• Дати (от-до)  Януари 2010 – Декември 2014 

• Име и адрес на работодателя  Нова ТВ, гр.София, бул. Христофор Колумб 41 

• Вид дейност/сфера на работа  Медийни изследвания и анализи 

• Заемана длъжност  Консултант 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Експертиза и консултации в областта на пийпълметрията и медийните изследвания  

 
 

• Дати (от-до)  Септември 2007 – Януари 2010 

• Име и адрес на работодателя  Диема ТВ 

• Вид дейност/сфера на работа  Медийни  изследвания  

• Заемана длъжност  Консултант  

• Основни дейности и 
отговорности 

 Експертиза и консултации в областта на пийпълметрията и медийните изследвания 

 
 

• Дати (от-до)  Юни 2005 – Юни 2007 

• Име и адрес на работодателя  Телевизия ММ 

• Вид дейност/сфера на работа  Медийни  изследвания  

• Заемана длъжност  Консултант 

• Основни дейности и  Експертиза и консултации в областта на пийпълметрията и медийните изследвания 
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отговорности 

 

• Дати (от-до)  Декември 2004 – Април 2009 

• Име и адрес на работодателя  Асоциация за социални изследвания, гр.София 1113, бул.Цариградско шосе 125, 
бл.4 

• Вид дейност/сфера на работа  Социални и социологически изследвания и анализи 

• Заемана длъжност  Управител 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Ръководни и организационни функции 

 
 
 
 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 
  

 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на възложителя 

• Вид дейност/сфера на работа 

• Заемана длъжност 

 

• Основни дейности и 
отговорности 

 

 

 

• Дати (от-до) 

  

Април 2017 – Декември 2017 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Научно-изследователски сектор 

Социологически изследвания и анализи 

Член на изследователски екип по проект “Изследване на отпадащите студенти в 
бакалавърска степен на обучение във Философски факултет ” 

Разработване на изследователската методология и инструментариума; теренна 
работа: дълбочинни интервюта; разработване на аналитичния доклад 

 

 

 

Април 2016 – Декември 2016 

• Име и адрес на възложителя  Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Научно-изследователски сектор 

• Вид дейност/сфера на работа  Социологически изследвания и анализи 

• Заемана длъжност  Заместник-ръководител на изследователски екип по проект “Промени в социалните 
позиции и в житейските шансове в малкия град” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Разработване на изследователската методология и инструментариума; реализация 
и ръководство на теренна работа: дълбочинни интервюта; разработване на 
аналитичния доклад 

 
 

• Дати (от-до)  Октомври – Декември 2012 

• Име и адрес на възложителя  ГеоМарин Център ООД; гр.София, ул. „Солун” №45, ет. 4 

• Вид дейност/сфера на работа  Социални-икономически анализи и социални оценки 

• Заемана длъжност  Водещ експерт на “Оценка на нуждите от социални инвестиции в североизточна 
България”, възложена от ERM-London 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Социално-икономически анализ (socio-economic baseline analysis); 

Разработване на оценка на нуждите от инвестиции (needs assessment)  
 
 
 

• Дати (от-до)  Октомври 2011 – Септември 2012 

• Име и адрес на възложителя  ГеоМарин Център ООД; гр.София, ул. „Солун” №45, ет. 4 

• Вид дейност/сфера на работа  Социални анализи и социални оценки 

• Заемана длъжност  Водещ експерт на “Оценка на въздействието върху социалната среда  на 
газопровода „Набуко”” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Социално-икономически анализ (socio-economic baseline analysis); 

Разработване на оценка на въздействието (impact assessment) 
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• Дати (от-до)  Септември 2010 – Февруари 2011 

• Име и адрес на възложителя  Асоциация за социални изследвания; гр.София, бул.”Цариградско шосе” 125, бл.4 

• Вид дейност/сфера на работа  Социологически изследвания и анализи  

• Заемана длъжност  Водещ изследовател и супервайзър на теренната работа в изследователски екип 
по проект “Социално изследване на населението по протежението на 
газопровода „Набуко”” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Разработване на изследователската методология и инструментариума; реализация 
и супервайзинг на теренна работа: дълбочинни интервюта; фокус-групи; 
разработване на аналитичния доклад 

 
 

• Дати (от-до)  Септември 2009 – Май 2010 

• Име и адрес на възложителя  Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Научно-изследователски сектор 

• Вид дейност/сфера на работа  Социологически изследвания и анализи 

• Заемана длъжност  Заместник-ръководител на изследователски екип по проект “Трансформация на 
житейските шансове и статусни промени в България през първото 
десетилетие на ХХІ век” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Разработване на изследователската методология и инструментариума; реализация 
и ръководство на теренна работа: дълбочинни интервюта; фокус-групи; 
разработване на аналитичния доклад 

 
 

• Дати (от-до)  Септември 2008 – Февруари 2009 

• Име и адрес на възложителя  Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики (АСИ), 
гр. София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 4 

• Вид дейност/сфера на работа  Социални и социологически изследвания и анализи 

• Заемана длъжност  Ръководител на изследователски екип по проект “Гражданският контрол – гарант 
за  прозрачна и достъпна местна власт”, на Фондация “Помощ за Самопомощ”, 
гр. София, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 
капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 
договор № 08-12-92-С/ 27.08.2008. 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Разработване на изследователската методология и инструментариума; теренна 
работа: дълбочинни интервюта; фокус-групи; разработване на аналитичен доклад 

 
 

• Дати (от-до)  Август 2008 – Ноември 2008 

• Име и адрес на възложителя  Апейрон Комюникейшън, гр. София, ул. „Искър” 54, ет. 2 

• Вид дейност/сфера на работа  Социални изследвания и анализи 

• Заемана длъжност  Ръководител на изследователски екип по проект “Нагласи към минната индустрия 
на населението в районите на функционирането й ”. 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Разработване на изследователската методология и инструментариума; теренна 
работа: дълбочинни интервюта; фокус-групи; разработване на аналитичен доклад 

 
 

• Дати (от-до)  Август 2007 – Ноември 2007 

• Име и адрес на възложителя  Институт за социална политика и социална работа, гр. София, ул. „Солунска”18 

• Вид дейност/сфера на работа  Социологически изследвания и анализи  

• Заемана длъжност  Ръководител на изследователски екип по проект “Социална интеграция на жени и 
деца с увреждания”. 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Разработване на изследователската методология и инструментариума; теренна 
работа: дълбочинни интервюта; фокус-групи; разработване на аналитичния доклад 

 
 

• Дати (от-до)  Юли 2005 – Март 2006 

• Име и адрес на възложителя  Център за либерални стратегии, гр.София 1000, ул. "Солунска" 26 

• Вид дейност/сфера на работа  Социологически изследвания и анализи 

• Заемана длъжност  Член на изследователския екип на Изследователски проект “Състояние на 
обществото”. 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Разработване на изследователската методология и инструментариума; теренна 
работа: дълбочинни интервюта; фокус-групи; разработване на аналитичния доклад 
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• Дати (от-до)  Януари 2004 – Декември 2004 

• Име и адрес на възложителя  Асоциация за социални изследвания, гр.София, бул.Цариградско шосе 125, бл.4 

• Вид дейност/сфера на работа  Социални и социологически изследвания и анализи 

• Заемана длъжност  Член на изследователския екип на Изследователски проект „Типология на 
корупционните практики в българското висше образование” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Разработване на изследователската методология и инструментариума; теренна 
работа: дълбочинни интервюта; фокус-групи; разработване на аналитичния доклад 

 

 

• Дати (от-до)  Декември 2003 – Февруари 2004 

• Име и адрес на възложителя  СУ „Св.Климент Охридски”, Катедра по социология 

• Вид дейност/сфера на работа  Социологически изследвания и анализи  

• Заемана длъжност  Член на изследователския екип на Изследователски проект „Модели на оценяване в 
Специалност Социология” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Разработване на изследователската методология и инструментариума; 
разработване на аналитичния доклад 

 

 

• Дати (от-до)  Ноември 2003 – Март 2004 

• Име и адрес на възложителя  Асоциация за социални изследвания, гр.София, бул.Цариградско шосе 125, бл.4 

• Вид дейност/сфера на работа  Социални и социологически изследвания и анализи 

• Заемана длъжност  Ръководител на изследователския екип на Изследователски проект „Модели на 
социална мобилност в малкия (български и македонски) град” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Разработване на изследователската методология и инструментариума; теренна 
работа: дълбочинни интервюта; фокус-групи; разработване на аналитичния доклад 

 

 

• Дати (от-до)  Януари 2003 – Декември 2004 

• Име и адрес на възложителя  PR Point, България и Senter Internationaal, The Netherlands: SPAN Consultants, The 
Netherlands. Адрес: гр.София, 1000, Цар Освободител 17 

• Вид дейност/сфера на работа  Изследователска и аналитична  

• Заемана длъжност  Експерт по изследователската дейност в проект “Комуникационна стратегия на 
Министерството на Вътрешните работи на Република България” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Супервайзър на изследователския процес; участие в изработване на 
изследователската методология и инструментариум; анализ на данните и 
аналитичен доклад; разработка на комуникационна стратегия 

 

 

• Дати (от-до)  Януари – Май 2002 

• Име и адрес на възложителя  Асоциация за социални изследвания, гр.София 1113, бул.Цариградско шосе 125, бл.4 

• Вид дейност/сфера на работа  Социални и социологически изследвания и анализи 

• Заемана длъжност  Член на изследователския екип по проект „Групови интереси и групообразуване”. 
Изследване на случая (Case-study) в малък български и македонски град 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Разработване на изследователската методология и инструментариума; теренна 
работа: дълбочинни интервюта; фокус-групи; разработване на аналитичния доклад 

 

 

• Дати (от-до)  Октомври 2001 – Януари 2002 

• Име и адрес на възложителя  Институт за социална политика и социална работа, гр. София, ул. „Солунска”18 

• Вид дейност/сфера на работа  Социологически изследвания и анализи 

• Заемана длъжност  Ръководител на изследователски екип на Проект “Социалното подпомагане – 
преразпределение на ролите”. 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Разработване на изследователската методология и инструментариума; теренна 
работа: дълбочинни интервюта; фокус-групи; разработване на аналитичния доклад 
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• Дати (от-до)  1996 – 1998 

• Име и адрес на възложителя  Research Support Scheme - OSI, Прага, Чешка република 

• Вид дейност/сфера на работа  Проучвания и анализи 

• Заемана длъжност  Член на изследователския екип на Изследователски проект „Indigenous and Western 
Cultures in the Emerging Key Political and Economic Institutions in Bulgaria: A Comparison 
with Germany” (Местната и западната култура във възникващите ключови 
политически и икономически институции в България: Сравнение с Германия)” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Разработване на изследователската методология и инструментариума; теренна 
работа: дълбочинни интервюта; вторичен анализ на количествени данни; 
разработване на аналитичния доклад 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  Декември 2005 – Февруари 2006 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Хумболт Университет Берлин, Германия (Институт по социални науки) 

 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Специализация по медийни изследвания 

 
 

• Дати (от-до)  Септември – Октомври 2002 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет Билефелд, Германия (Факултет по социология) 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Специализация по сравнителни изследвания на социалната мобилност 

 
 

• Дати (от-до)  Август – Септември 1999 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Европейски консорциум за социологически изследвания,  

Университет Манхайм, Германия. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 International Graduate School on Methods of Sociological Research  

 
 

• Дати (от-до)  Октомври 1991 – Ноември 1995 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по Социология 

 
 
 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

 

Английски    

• Умения за четене  отлично 

• Умения за писане  отлично 

• Умения за разговор  отлично 

 

Руски   

• Умения за четене  много добро 

• Умения за писане  добро 

• Умения за разговор  добро 
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ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление на хора, 
проекти и бюджети в 

професионалната среда, на 
доброволни начала 

  

 

Управление на нестопанска организация; управление на изследователска 
организация; управление на научно-изследователски, аналитични и приложни 
проекти и дейности.  

Организираност и прецизност при изпълнението, висока адаптивност, култура на 
общуване, умение за работа с хора от всякакви нива 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Компютърни умения:  

MS Office, IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

 
 
 
 

ИЗБРАНИ  ПУБЛИКАЦИИ 
 
 
 
Благоев, Д. 2017. Трансформации в житейските шансове в малкия град. Годишник на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”, Книга „Социология”, том 107, Университетско издателство „Св. Климент Охридски” (под печат). 
 
Благоев, Д. и К. Харалампиев. 2017. Локална диференциация на факторите за липса на етническа идентификация. 
Авангардни научни инструменти в управлението, 1(10) (под печат). 
 
Благоев, Д. 2016. „Дигитално” предприемачество: Технологични потенциали и стратификационни ограничения. 
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