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ПРОФЕСИОНАЛНА 
АВТОБИОГРАФИЯ 

 

 
 

 

Име  ИВАН ЖЕЛЕВ  ИВАНОВ 

Адрес  бул. Княз Борис I № 77, гр. Варна, България,  каб. 108 

Телефон  +359 882 164 678 

E-mail  zheleff@ue-varna.bg 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

 Дати (от-до)  Февруари  2000 г.  към настоящия момент  

 Име и адрес на работодателя   Икономически университет – Варна,  

бул. Княз Борис I № 77,  9002, Варна,  

www.ue-varna.bg 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Преподавателска  и научно-изследователска работа 

 Заемана длъжност  Доцент към катедра  „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти” 

 Дати (от-до)  Юни 2000  до юни 2003 г. 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Ръководно-административна  дейност 

 Заемана длъжност  Ръководител катедра “Икономика и управление на строителството” (сега 
катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти”)  

 Дати (от-до)  1996 – 2000 г. 

Заемана длъжност  Главен асистент 

 Дати (от-до)  1992 – 1996 г. 

Заемана длъжност  Старши асистент 

 Дати (от-до)  Февруари 1988 – 1992 г.  

Заемана длъжност  Асистент 

 Дати (от-до)  Януари 1987 – 1988 г. 

 Име и адрес на работодателя  Съюз на учените – Варна (неправителствена организация) 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Административна дейност 

 Заемана длъжност  Организатор по строителството  

 Дати (от-до)  Април 1983 до януари  1984 г. 

 Име и адрес на работодателя  СМП “Туристстрой” – Слънчев бряг 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Административна дейност  

 Заемана длъжност  Началник  “Планов отдел”  

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Дати (от-до)  Януари 1993 до  ноември 1995 г. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет – Варна,  

катедра  Икономика и управление на строителството 

Получена диплома  Образователна и научна степен „Доктор”, защитен докторантски труд 

на тема “Управление на качеството в строителството”,  

05.02.18. Икономика и управление  (строителство), февруари 1996 г. 

Дати (от-до)  Септември  1993 декември  1993 г. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет – Варна 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
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Получена диплома  Сертификат от специализация по бизнес английски 

Дати (от-до)  Юли 1992  до август 1992 г.  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет Далауер, САЩ  - специализация по Управление на човешките 
ресурси, Управление на качеството, Бизнес английски 

Получена диплома  Сертификат от специализация по управление на качеството,  управление 
на човешките ресурси и бизнес английски 

Дати (от-до)  Февруари 1984 г. до декември 1986 г. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет – Варна,  докторантура 

Дати (от-до)  Октомври 1978  до януари 1983 г. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ВИНС „Д. Благоев“ - Варна (сега Икономически университет – Варна), 
специалност “Организация на производството и управление на 
строителството”  

Получена диплома  Висше образование „Икономист по  строителството“, приравнена към 
ОКС „магистър“ 

Дати (от-до)  Септември 1972 до юни  1976 г. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Строителен техникум “Кольо Фичето” Бургас  (сега Професионална 
гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“  
Бургас) 

Получена диплома  Средно-специално образование, строителен техник, специалност 
“Строителство и архитектура” 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  

МАЙЧИН ЕЗИК  Български  

Чужда език  АНГЛИЙСКИ РУСКИ 

Четене   Основно Много добро  

Писане   Основно Основно 

Разговор   Основно Добро 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, 
добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, 
организираност, коректни взаимоотношения с колегите, комуникации със 
студентите  и докторантите по всички възможни канали,  уважение и 
стимулиране уникалността и индивидуалността на всеки студент и 
докторант. 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Организационни умения и компетенции , свързани с  ръководство на хора, 
реализация на проекти,  ръководство на екип от  експерти, координация при 
изготвяне на учебни програми с екип от преподаватели, координация на 
заинтересовани страни при управление на проекти и др. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 Умения за работа с операционна система Windows,  офис  пакет  - MS 

Word, MS Excel, MS Power Point,  мултимедиен проектор, Интернет и др. 

 ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

И НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ 

 Управление на инвестиционни проекти, инвестиционен анализ, 
управление на европейски фондове и програми, управление на етажна 
собственост,  фасилити мениджмънт 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  Управление на инвестиционния процес, Европейски фондове и проекти, 
Фасилити мениджмънт,  Управление на предприятието, Управление на 
качеството, Риск мениджмънт и др. 

 
Публикации: 
1. Желев, И, Христова, С. Европейските фондове и финансиране на висшето образование в България. 

Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 28, 2020, 3, 223 - 236. 
2. Желев, И. Критични фактори за успех при фасилити мениджмънта. Икономическа наука, образование и 

реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна 
конференция, Варна: Наука и икономика, IІІ, 2020, 422 – 432. 

3. Желев, И. Взаимоотношения на заинтересованите страни при фасилити мениджмънта на хотелите в 
България. Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа 
конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 423 - 430. 
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4. Желев, И. Етапи на приложението на информационните и комуникационни технологии при фасилити 
мениджмънта. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та 
научна конференция с международно участие - ноември 2018 г., посветена на 65 г. от създаването на кат. 
"Икономика и управление на строителството", Варна : Наука и икономика, 2018, 124 - 134. 

5. Желев, И., Христова, С. Възможности за намаляване на риска в европроекти за повишаване на 
енергийната ефективност на сгради. Известия на Икономически университет – Варна, Наука и икономика , 
61, 2017, № 1-2, 35 - 51. 

6. Желев, Ив., С. Христова, М. Иванова.  Управление на инвестиционния процес. Варна, Наука и икономика. 
2016 г. 

7. Желев, Ив.С. Христова. Европейски фонодове и проекти (ръководство). Варна: Наука и икономика, 2015. 
8. Желев, Ив. Р. Калчев  и  К. Антонова. Икономика на труда. (учебник). Варна: Наука  и икономика, 2014. 
9. Желев, Ив. Фасилити мениджмънтът – съвременен подход за управление на сгради и съоръжения в 

България. Варна: Наука и икономика, Списание „Известия”, брой 1, 2011 
10. Желев, Ив. По въпроса за същността и оценяването на материалната база при акредитацията на висшите 

училища. Варна: Наука и икономика, Списание „Известия”, брой 4, 2012 
11. Zhelev, I. Application of international standarts under manadement facility in Bulgaria. Socio-economic Research 

Bulletin. – Issue 3 (50) 2013. – Part I 
12. Желев, Ив., К. Калинков и др. Сдруженията на собствениците в системата на управление на етажната 

собственост. Варна: Наука и икономика, 2010 
13. Желев,  Ив., К. Калинков, Т. Райчев. Управление на етажната собственост в България в условията на 

евроинтеграция. Варна, Наука и икономика, 2009 г. 
14. Желев, Ив. Състояние на управлението на жилищни сгради в режим на етажна собственост. “Строително 

предприемачество и недвижима собственост”. Варна, Наука и икономика, 2008 г. 
15. Желев, Ив. Финансиране на поддържането и подобряването на жилищните сгради в режим на етажна 

собственост,  в сборник с доклади „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – 
продължаващата адаптация”, Варна, Наука и икономика, 2008 г. 

Участие в проекти: 

1. Член на научен  проект "Управление на етажната собственост", от януари 2007  до декември 2008 г. 

2. Ръководител на научен проект "Взаимоотношения на сдружения на етажната собственост", от януари 
2009  до декември 2010 г. 

3. Ръководител на проект  "Интегриран проект за подобряване на условията за предоставяне на 
образователни услуги в Икономически университет във Варна" BG161PO001 / 1.1-07 / 2009/004, 
финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., от юни  2010 до юни 2012 г. 

4. Водещ функционален експерт по проект BG051PO001-3.3.07-0002 «Студентски практики", финансиран от 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013,  от юни  2013 до декември 2015 г. 

5. Водещ функционален експерт по проект BG05M2OP001-2.002 - 0001 "Студентски практики - Фаза 1", 
финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, от 
ноември 2016 до декември  2017 г. 

6. Член на изследователски екип по проект „Общо проучване на осигуреността  и   необходимостта от 
материално-техническа база за образователната инфраструктура на град Варна“ за периода ноември 2018 
г. до юни 2019 г. 

7. Ръководител на проект „Подобряване на възлагателния процес при реализацията на инвестиционни 
проекти, финансирани с публични средства“, НПИ-41/ 2020 г. 

 
 
Последна актуализация:  април  2021 г. 
гр. Варна 
 


