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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Емил Димитров Георгиев  
 

  emo.georgiev@hotmail.com  

 

ТРУДОВ СТАЖ   

 

 
 

Октомври 2013– До сега Асистент по социология 

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, катедра „Социология”, 
София (България)  

 
Вид на дейността или сферата на работа: 

Преподавател в академична институция 

 

Януари 2014– До сега Директор/Психолог 

„Фондация Стрес Фактор”, София (България) ,  ул. Аксаков №50 

www.stressfactor.bg 

 Организационно управление  

 Разработване, организация и цялостно управление на проектни предложения за 
финансиране на дейността на Фондацията по линия на национални и международни 
донори.  

 Експертни ангажименти свързани с мисията на Фондацията   

   

Вид на дейността или сферата на работа: 

Представител на висшето ръководство на бизнес организация с персонал до 10 души  

Октомври 2010– Януари 2015 Управител / Организационен и бизнес консултант / Психолог 

„ДЕС Партнърс” ООД, София (България) ,  ул. Свети Иван Рилски №42-44 

www.des.bg 

 Фирмено управление  

 Консултантска дейност по разработване и внедряване на Системи за управление съгласно 
изискванията на международни стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 
18001:2007, ISO 27001:2005, ISO 22000:2005 и др. Извършване на диагностични и вътрешни 
одити. Подпомагане на клиенти по време на сертификационен одит 

 Разработване и управление на проектни предложения по оперативни програми, 
финансирани от фондове на ЕС 

 Организационно консултиране, организационна диагностика, консултиране на интервенции и 
управление на промяната 

 Планиране, реализиране (разработване на въпросници, обработка и анализ на данни) на 
емпирични изследвания в сферата на организационното поведение  

 Съставяне и представяне на писмени Доклади за проведени изследвания 

   

Вид на дейността или сферата на работа: 

Представител на висшето ръководство на бизнес организация с персонал до 10 души  

 

Януари 2012–Януари 2014 Лектор/Организационен консултант и психолог 

„СТМ–ТИЙМКОД”, София (България), ул. инж. Георги Белов №17, ет.4 

www.trudovatamedicina.com 

 Разработване и периодично провеждане на специализирани курсове: 

„Курс за обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица, които 

http://www.stressfactor.bg/
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

 

ръководят и управляват трудовите процеси” 

„Курс за обучение по безопасност и здраве при работа на членове на КУТ/ГУТ по безопасност 
и здраве при работа” 

„Управление на психосоциалните рискове свързани със здравето и безопасността при 
работа” 

 Организационно консултиране, организационна диагностика, консултиране на интервенции и 
управление на промяната 

 Планиране, реализиране (разработване на въпросници, обработка и анализ на данни) на 
емпирични изследвания в сферата на организационното поведение.  Съставяне и 
представяне на писмени Доклади за проведени изследвания    
  

Вид на дейността или сферата на работа: 

Преподавател и експерт-консултант към Служба по трудова медицина 

Февруари 2007–Октомври 2010 Консултант по системи за управление 

„Интегрити Консултинг” ООД, София (България) , ул. Овче Поле №22, ет.4 

www.integritybg.com 

 Консултантска дейност по разработване и внедряване на Системи за управление на 
качеството съгласно изискванията на стандарт ISO9001:2008 и Системи за управление на 
здравето и безопасността при работа съгласно стандарт BS OHSAS18001:2007  

 Извършване на диагностични и вътрешни одити  

 Организиране и провеждане на обучения свързани с качеството, здравето и безопасността 
при работа и др.  

 Подпомагане на клиенти по време на сертификационен одит 

 

Вид на дейността или сферата на работа: 

Експерт-консултант в  бизнес организация с персонал до 10 души 

Ноември 2006–Февруари 2007 Стажант-консултант за малък и среден бизнес 

„ПОП.БГ” ООД, София (България),  ул. Родопски извор №1, вх. А, ап. 4 

Комуникация с потенциални клиенти. Консултирането за възможностите за рекламно и 
информационно присъствие на фирми (малки и средни) и техните продукти/услуги в портала 

 

Вид на дейността или сферата на работа: 

Стажант-консултант в  бизнес организация с персонал до 50 души 

Юли 2012–До сега Докторант по научна специалност: 3.1.Социология, 
антропология и науки за културата (Социология) 

 

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София (България)  

Тема на дисертацията: „Усвояване или опитомяване: Институционалният трансфер на 
международни управленски стандарти в българския бизнес, 2007-2012г. (Върху примера на 
сертифицирането съгласно бизнес стандарта за управление на качеството ISO9001)” 

Ноември 2007–Юли 2009 Магистър по Психология (специалност "Организационно 
поведение и консултиране на организацията) 

 

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София (България)  

 Управление на човешките ресурси 

 Обучение и развитие на персонала 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ   

 

 Организационно поведение 

 Организационно развитие и управление на промяната 

 Стратегически мениджмънт 

 Организационно консултиране 

 Организационна култура 

Октомври 2002–Юни 2007 Бакалавър по Социология  

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София (България)  

 Икономическа социология 

 Социална психология на организацията 

 Статистически методи в социологията 

 Анализ на съдържанието 

 Емпирично социологическо изследване 

 SPSS 

 Маркетингови изследвания 

 Философия 

08 Април 2009–10 Април 2009 Завършен курс „Вътрешен одитор на Система за управление 
на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 
18001:2007,БДС EN ISO 19011:2004)”. 

 

Сдружение „Клуб 9000” Съюз на специалистите по качество в България, София (България),  
ул. Г.С.Раковски 108 

 Преглед на изискванията на BS OHSAS18001:2007 от позицията на одитор 

 Принципи на одита 

 Основни нормативни актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

 Практически упражнения по планиране, провеждане и докладване на одити 

02 Февруари 2009–04 Февруари 
2009 

Завършен курс „Мениджъри и Вътрешни одитори на Системи 
за управление на качеството по ISO 9001:2008 и ISO 
19011:2002” 

 

Сдружение „Клуб 9000” Съюз на специалистите по качество в България, София (България), ул. 
Г.С.Раковски 108 

 Основни понятия в областта на качеството и управлението 

 Преглед на изискванията на ISO9001:2008 

 Преглед на изискванията на ISO19011:2002 

 Практически упражнения по планиране, провеждане и докладване на одити 

Майчин език Български език 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 

Слушане Четене Участие в разговор 
Самостоятелно 

устно изложение  

Английски език B2 C1 B1 B1 B1 

Латински език A1 A2 A1 A1 A2 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 
  

 

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на 
владеене 
Обща европейска езикова рамка  

Академични публикации  

 Georgiev, S., & Georgiev, E. 2017, Evolution of top management’s understanding of product 
quality in Eastern Europe since the end of communism: The case of Bulgaria, The TQM 
Journal, Vol. 29 Issue: 1, pp. 82-100 

 

 Georgiev, S., & Georgiev, E. 2015, Motivational factors for the adoption of ISO 9001 standards 
in Eastern Europe: the case of Bulgaria, Journal of Industrial Engineering and Management, 8(3), 
pp. 1020-1050 

 

 Георгиев, Е., 2014, Управление на качеството в организационно-икономически 
контекст: техно-икономически vs. социален подход, Годишник на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Книга Социология, Том 105 

 

 Георгиев, Е., 2014, Социална конструираност на „качеството”: социологическа 

рефлексия върху традиционните техно-икономически подходи,  „Литературен клуб“, 

брой 194, година XVI, юли 2014г., ISSN1313-4124,  рубрика "Философия". 

http://www.litclub.bg/library/fil/egeorgiev/index.html 

 

 Джонев, С., Неделчева, В., Паскалев, Д., Генкова,С., Ашикова, В., Станев, Д., Георгиев, Е., 

Костова, В., Христова, П., Цветкова, Л. и Велкова, С., 2014, Съвременни комуникации и 

новите протестни множества (Етнографско включено наблюдение), Сборник с 

научни доклади от VII-я Национален конгрес по психология, София, 31.10.-2.11.2014г., София: 

Продуцентски център ЛМ, ISBN: 978-954-91472-9-2, стр. 663-772. 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
http://www.litclub.bg/library/fil/egeorgiev/index.html

