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Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров 
 

1. Обща информация 

Име, презиме, фамилия Желю Дечев Владимиров 

Научна степен, акад. длъжност Проф., д.ик.н., изследовател R4  

Научна организация, звено СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, катедра 

„Стопанско управление“  

Адрес за кореспонденция София, 1504, 15 Цар Освободител, СУ „Св. Климент 

Охридски“, Стопански факултет 

Ел. поща jeve@feb.uni-sofia.bg 

Телефони за връзка (02)8738123 

Име, използвано в публикации на 

чужд език: 

Zhelyu Vladimirov; Jelio Vladimirov; Vladimirov, Z.; 

Vladimirov, J. 

Н индекс* Scopus h-индекс - 4 

Scopus Author ID 36783781200 

Web of Science Researcher ID  J-5895-2016 

ORCID§ https://orcid.org/0000-0002-0435-6827 
 

2. Области на научна компетентност и публикации 

Научна област Икономически и бизнес изследвания 

Подобласти Малки и средни предприятия, иновации, внедряване на 

ИКТ,  конкурентоспособност, секторни анализи (земеделие, 

ХВП и др.)   

Брой публикации в научната област  78 

За периода 2016-2020 г. 14 

За цялата кариера на учения 77 

- от тях в рецензирани списания 30 

- от тях в списания с импакт фактор 

или импакт ранг  

10 

Монографии 26 

Цитирания Над 250 с включени цитирания от български издания 

Научна област Икономическа социология 

Подобласти Социологическа структура, социално-икономически 

трансформации, аномия, социално разслоение, културно 

наследство 

Брой публикации в научната област  38 

За периода 2016-2020 г. 2 

За цялата кариера на учения 38 

- от тях в рецензирани списания 10 

- от тях в списания с импакт фактор 

или импакт ранг  

2 

Монографии 7 

Цитирания 40 

 

ЦИТИРАНИЯ: 

 Scopus – 52 цитирания до 2020; h-index: 4  

 Web of Science - 45 цитирания до 2020; h-index: 3  

 Research Gate – 113 цитирания до 2020; RG score: 7.82 h-index: 5   

 Scholar Google Citation - 302 цитирания до 2020; h-index: 7   
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3. Кратко CV 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име: Желю Дечев Владимиров 

Служебен адрес: Бул. „Цар Освободител” № 15, София, 1504, България; тел. (02) 8738123; 

факс: (02)8739 941 

Служебен имейл: jeve@feb.uni-sofia.bg 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

• 1999 – 2021, СУ „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет: гл. ас., доц., проф., 

изследовател R4 

• 1991-1998, СУ „Св. Климент Охридски”, Свободен факултет, катедра „Администрация и 

управление”: гл. ас. 

• 1979-1990, СУ, УМЦИД, Философски факултет: специалист, н.с., гл. ас. 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 

• Д. ик. н., 12.11.2011 г.; шифър 05.02.20 „Социално управление”. Тема на дисертацията: 

„Внедряването на международните стандарти за качество и безопасност на храните като 

условие за интеграция на МСП от хранителната индустрия в Европейския пазар”.  

• Доктор по философия; 31.03.1986 г.; Тема на дисертацията: “Обществото като система – 

философско-методологически проблеми”; Московски държавен университет МДУ (задочна 

докторантура) 

• Висше образование: 1974-1979 г.; Философски факултет, МДУ 

• Средно образование: 1972 г.; СОУ „Кирил и Методий”, гр. Рудозем 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ   
• 1999 – 2021, СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет,  

Бакалавърска степен: 

- Управление на човешките ресурси (на френски) – лекции и упражнения, 180 ч. 

- Управление на човешките ресурси (на английски) – лекции и упражнения, 180 ч. 

Магистърска степен: 

Организационна промяна и развитие – лекции, 90 ч. 

- Системи за оценяване и възнаграждение на персонала – лекции и упражнения, 45 ч. (ФФ) 

- Управление на иновациите в организацията – лекции, 15 ч. 

- Управление и развитие на нови и малки фирми – лекции, 15 ч. 

- Научен ръководител на дипломни работи: средно 6-8 ръководства на магистърски тези 

годишно 

Докторска степен:  

- Качествени и количествени изследователски методи. Дизайн на въпросник и теренни 

изследвания 

- Научен ръководител на докторанти: ръководство на 18 докторантури 

 

• 1993-2007, СУ „Св. Климент Охридски”, Свободен факултет, Център за образователни услуги 

- Социология на  политиката – лекции, 60 ч. 

- Икономическа социология  – лекции, 60 ч. 

- Бизнес мрежи и глобална икономика – лекции, 60 ч.  

• 1991-1992, Университет Нюшател, Швейцария,  Факултет по социални и икономически науки 

- Държавният социализъм и посткомунистическия преход – лекции, 180 ч. (на френски) 

 

• 1979-1990, СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет 

- Философия – лекции и упражнения, 360 ч. 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ: Английски (отлично); Френски (отлично); Руски (отлично); Испански (слабо) 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ОПИТ 

Зам. декан на Стопански факултет (2003-2007); Зам. ректор на СУ „Св. Климент Охридски” 

(2008-2011); Зам. декан на Стопански факултет (2011-2013 ). 

- Координация,  управление и администрация на хора, проекти и бюджети в сферата на висшето 

образование и научно-изследователските проекти. 

- Ръководство и участие в специализирани комисии, експертни съвети, работни групи по 

проблемите на администрацията и ИТ състоянието на висшето училище. 

 

УЧАСТИЕ ВЪВ ВАК 

Специализиран научен съвет при ВАК: 2006-2010,  

 

РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА 

Рецензии и становища на докторантски защити: 20;  

Рецензии и становища за хабилитации: 18  

 

УЧАСТИЕ В ОРГАНИТЕ НА ФНИ: 

Член на ИС: 2019-2021; Член на ПНЕК: 2017-2019; Член на ВНЕК: 2018 

 

УЧАСТИЕ В ОРГАНИТЕ НА НАОА 

Член на ПКСНУ: 2019-2021 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Всекидневна работа с компютър, електронна поща, интернет, статистически пакети (SPSS) и 

други приложения. 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ: Член на Българската асоциация по 

социология (БАС) от 1999 г.; Международна асоциация на френско говорещите социолози 

(ISLF) – от 1988; Научния съвет на Швейцарската академия за изследване на развитието (SAD) 

– 1998 - 2002; Ръководител на CEDIMES, София – 2001-2009; член на Съюза на учените в 

България от 2010 г.; Член на Международната асоциация на стипендиантите по програмата 

Мари Склодовска Кюри от 2015 г.  

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА 

• 11.11.2013 – 11.11.2015, Университет Съри, Англия, Конкурентоспособност на малкия бизнес, 

Marie-Curie Fellow, 7Framework Programme 

• 01.09.2005 – 31.03.2006, Университет Джордж Вашингтон, САЩ, Управление на малък 

бизнес, Сертификат по управление на малък бизнес 

• 10.01.2002-10.07.2002, Атински университет по икономика и бизнес, Гърция, Развитие на 

малкия бизнес в Гърция  

• 1995-1996, Международен институт по социология на правото, Онати, Испания, 

Посткомунистическото институционално и културно наследство 

• 1991-1992, Университет Нюшател, Швейцария, Проблеми на прехода в Източна Европа 

• 01.10 - 22.12.1987, Висше училище по социални науки, Париж, Франция, Социология на 

познанието 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

Брой проекти - 37 

- от тях международни - 14 

- от тях ръководител на - 20 
 

 


