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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Любомир Свиленов Стефанов 
 

  

 България, СОФИЯ 1404, Ж.К.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ДЕЯН БЕЛИШКИ 58, АП. 9 

 Телефон     Мобилен телефон       0886436619 

 E-mail  lyubos@gmail.com  

 

 

Пол мъжки | Дата на раждане 19/06/1977 | Националност българин  

 
 

ТРУДОВ СТАЖ   

 

Въведете дати (април, 2011-
настояще) 

Главен асистент 

Нов български университет, София, 1618,  ул. Монтевидео 21, www.nbu.bg  

▪ Въведете основни дейности и отговорности 
Вид на дейността или сферата на работа  Преподавател в бакалавърска и магистърска 
програма Политически науки на Английски език към Центъра за социални практики, както и в 
магистърска програма „Европейско управление” при департамент „Политически науки“ 
 
 
 
  

Въведете дати (април 2010 – 
април, 2011) 

Мениджър проекти 

LGR Consult, бул. Витоша № 78, София 1000 

▪ Въведете основни дейности и отговорности 
Вид на дейността или сферата на работа  Организация и ръководство на публични кампании, 
анализ и стратегическо планиране на политически, социални и икономически събития, 
консултантски услуги 
 
 
 
  

Въведете дати (февруари, 
2006-април 2011) 

Хоноруван преподавател 

Нов български университет, София, 1618,  ул. Монтевидео 21, www.nbu.bg 

▪ Въведете основни дейности и отговорности 
Вид на дейността или сферата на работа  Преподаване в департамент по Политически науки 
към НБУ, в специалност „Европейско управление и  програма Политически науки на Английски 
език към Центъра за социални практики 
 
 
 
  

Въведете дати (ноември 2008-
февруари 2009) 

Мениджър проекти 

Институт за политика и развитие 

▪ Въведете основни дейности и отговорности 
Вид на дейността или сферата на работа  Изготвяне и оценка на проекти в политическата и 
социална сфера 
 
 
 
  

Въведете дати (септември 
2006-юни 2008) 

Консултант-анализатор 

Политикъл Кепитъл България 

1113 София, ул. Незабравка № 5 

▪ Въведете основни дейности и отговорности 

mailto:lyubos@gmail.com
http://www.nbu.bg/
http://www.nbu.bg/
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ   

[Премахнете всички празни полета.] 

Вид на дейността или сферата на работа  Консултиране на политически клиенти 
Изготвяне на медийни кампании и проекти 
Организация и провеждане на PR кампании 
  

Въведете дати (февруари-
август 2006 г.) 

Журналист с Английски и Холандски език 

АИИ Дейтапроцесинг ООД 

1000 София, ул. Иван Вазов № 6 

Въведете основни дейности и отговорности  
Разработка на ежедневни материали с корпоративна и микроикономическа насоченост  
Вид на дейността или сферата на работа    

журналист 
 
  

Въведете дати (2004-2007) Доктор по политология Въведете ниво от 
ЕКР, ако е 

приложимо 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски” 

1000 София, бул. Цар Освободител  

 
 

 

Въведете дати (2002-2003) Магистър по политология Въведете ниво от 
ЕКР, ако е 

приложимо 

Централноевропейски Университет-Будапеща, Унгария 

 
 

 

Въведете дати (1998-2002) Бакалавър по политология Въведете ниво от 
ЕКР, ако е 

приложимо 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски” 

1000 София, бул. Цар Освободител 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 
 

Отслужил наборна военна служба - Септември, 1996 – Януари, 1998 

Майчин език Български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски C2  C2  C2  C2 C2 

 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

Руски B1  B2  A2  A1  A1  

 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

 Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

Немски A2  B1  A1  A1  A1  

 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

Холандски B1  B1  A1  A2  B1  

 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

Комуникационни умения и 
компетенции 

Опишете Вашите комуникационни умения. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:  

▪  Отлични  комуникационни умения, придобити по време на работата ми като преподавател, 
ръководител проекти и кампании.  

▪ отлични презентационни умения 
 

Организационни умения и 
компетенции 

Опишете Вашите организационни умения. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:  

▪ лидерство (организиране и ръководене на предизборни кампании, командир на взвод - 
редовна наборна служба) 

▪ ръководене на екип (студентски проекти, работа по време на лекции) 

▪ ръководене на дискусии и дебати (работата ми със студенти и клиенти) 

Професионални умения и 
компетенции 

Опишете Вашите професионални умения, които не са описани по-горе. Посочете в какъв 
контекст за придобити:  

▪ отлични аналитични умения 

▪ отлични умения в разработване и оценяване на академични текстове 

▪ отлични умения в разработване на специализирани политически и политологични материали 

▪ отлични умения в обучение и преподаване на специализирани теми 

▪ отлични умения в преподаване и разработване на учебни материали на чужд език (английски) 

Компютърни умения и 
компетенции 

Опишете Вашите компютърни умения. Посочете в какъв контекст за придобити:  

▪ отлична работа с инструментите на Microsoft Office™, Internet Explorer, мейл-клиенти, блог 

Други умения и компетенции Опишете всички други ваши умения, които не са посочени по-горе. Посочете в какъв контекст 
за придобити:  
 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Въведете категория:  

▪ B 
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ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

 

 

 

 

Публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти 

 

 

 

 

Конференции 

Семинари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличия и награди 

 

 

Членства 

 

Опишете приложими публикации, презентации, проекти, конференции, семинари, отличия и 
награди, членства, връзки. Премахнете неприложимите полета в лявата колона. 

 

▪ Градът на творчеството и знанието – пътят на София през 21 в., в Европейският град през 
21в.: къде сме ние? (сборник), НБУ, София 2011; 

▪ Избори 2009: кампаниите, които отсъстваха. (сборник) Нов Български Университет, София, 
2010 г.; 

▪ Партии на ръба, Европейски информационен център, Велико Търново, 2010  

▪ „Дефицит на легитимност или перманентна криза на доверие?“, в сборник “20 години 
българска политология” под редакцията на Томов, А, Буруджиева, Т., Найденов, Н. , 
Университетско издателство, София. (2006).  

▪ Списание ТЕМА: брой 19 (290), 14-20 май, 2007 г. „ Европейски данъчни страсти на наш гръб”, 
Любомир Стефанов, Николай Танев; 

▪ в. СЕГА (25.05.2010 г./бр.117 [3802]) – Гафът с ученическите екскурзии не е лобизъм, а 
тарикатлък; 

▪ сп. Правен свят (бр.4 май-юни, 2010 г.) – Мръсната дума; 
 

▪ „Гражданско участие и изборен процес“ – публична дискусия, НБУ, 17.04.2013 г. 

▪ Кръгла маса „Политическите рискове след Избори 2013“ - София, хотел „Кристал Палас“, 
организатор НБУ, департамент „Политически науки“, 17.05.2013 г.  

▪ "Партии на ръба", доклад, представен на семинар относно перспективите за развитие на 
българската партийна система, Арбанаси, Велико Търново, октомври 30-31, 2009; 

▪ "Българските общи избори 2009: Липсващите кампании", доклад, представен по време на 
кръгла маса на тема "Избори 2009" в Нов български университет, 31 Юли 2009; 

▪ "Динамика на съвременната българска партийна система", доклад, представен на семинар 
посветен на европеизацията в България, Софийски университет, Февруари 2007 г.; 

▪ "Дефицит на легитимност или перманентна липса на доверие?", доклад, представен на 
конференция, посветена на 20-годишнината на Катедрата по политически науки  в Софийския 
университет "Св. за Климент Охридски ", София, октомври 2005 г.; 
 

▪ 2013: Разработване на годишен доклад по дейностите на Департамент Политически науки 
към НБУ в рамките на изследователската пан-европейска мрежа LISBOAN. 

▪ 2007: EUROPE on Wheels – European Commission’s Office in Bulgaria; 
 

▪ Кръгла маса „Политическите рискове след Избори 2013“ - София, хотел „Кристал Палас“, 
организатор НБУ, департамент „Политически науки“, 17.05.2013 г.  

▪ 2012: Участие в международно лятно докторантско училище „Europe in the World“ (18-
30.06.2012) в Лисабон, Португалия с презентация на дисертационния труд 

▪ 2009: участие с доклад в национална конференция посветена на 20 години от началото на 
прехода към демокрация в България, Арбанаси, област Велико Търново 

▪ 2006: Конференция „Среща на българските млади учени от страната и чужбина” – сп. Foreign 
Policy Bulgaria & Институт за Либерални Стратегии 

▪  2006: Участие с доклад в конференция организирана от катедра Политология към СУ „Св. 
Климент Охридски“ под заглавие „20 години българска политология“ 

 

▪ Пълна стипендия за обучение в Централноевропейския университет в Будапеща, Унгария 

▪ Пълна стипендия за обучение в докторската програма на Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ 
 

▪ Българска асоциация по политически науки 
 

 Въведете списък на приложенията към Вашата автобиография.  

При поискване могат да бъдат предоставени: 

 

▪ копия на дипломи и сертификати; 

▪ публикации и изследвания. 

▪ препоръки от работодатели 


