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Europass  
автобиография  

 
Лична информация 

 

Собствено  име/ Фамилия Лидия Михайлова Станоева 

Телефон +359 878 71 18 91   

E-mail lidiasf88@yahoo.com; lstanoeva27@e-dnrs.org  
  

Националност Българка 
  

  

Пол Жена 
  

Предпочитана сфера на 
работа 

Отбрана и сигурност; международни отношения и външна политика; 
разширяване на ЕС и европейска интеграция на страните от Западните 
Балкани; евро-атлантическо сътрудничество; дипломация; антитерористична 
дейност. 

 
Трудов стаж 

 

 

Дати 
 

Заемана длъжност или позиция 
 

Име и адрес на работодателя 
 

 
Дати 

21.11.2011 г. - понастоящем 
 
Изпълнител 
Младши експерт 
Министерство на отбраната, дирекция „Стратегическо планиране“, София 1092, ул. "Дякон 
Игнатий" № 3 
 
18.02.2008 – 01.09.2009 г.  

Заемана длъжност или позиция Офис-сътрудник 

Име и адрес на работодателя „София Сити Интернешънъл” ЕООД, ж.к. "Надежда" 2, бл. 235, ап. 31, пощ. код 1220 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 

Проведени стажове 

Фирмен мениджмънт 
 
 

 

Дати 
 

Име и адрес на организацията 
 

 
 

 
Дати 

 
Име и адрес на организацията 

 

Образование и обучение 

01.08.2011 – 31.10.2011 г. 
 
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната 
готовност на страната (понастоящем: Междуведомствен съвет по отбранителна 
индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет), адрес: гр. София, бул. 
„Дондуков” № 1. 

   20.09.2010 – 15.10.2010 г. 
 

Министерство на отбраната на Република България, дирекция „Планиране, програмиране и 
бюджет”, отдел „Бюджет”, адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 3. 
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Дати 
Наименование на придобитата 

квалификация 
 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 
Дати 

Наименование на придобитата 
квалификация 

 
Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
 

Дати 

04.2013 г. - понастоящем  
Докторант в научна специалност "Икономика и управление" към катедра "Национална и 
регионална сигурност" 
 
Университет за национално и световно стопанство, София 
 
 
10.2011 - 07.2012 г.  
Магистър по специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ с професионална 
квалификация „Магистър по икономика“ 
 
Дипломна работа на тема "Планиране на отбраната, базирано на способности, в контекста на 
интелигентната отбрана на НАТО" 
 
10.2007 – 07.2011 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Бакалавър по специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ 

 
Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

 
- Корпоративни финанси; 
- Европейска интеграция; 
- Счетоводство; 
- Икономика на отбраната и сигурността; 
- Мениджмънт на отбраната и сигурността; 
- Информационни системи и технологии; 
- Управление на отбранителните ресурси; 
- Иновации; 
- Международни операции; 
- Администрация и управление на сектора за сигурност и др. 
 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Университет за национално и световно стопанство, София 

Ниво по националната 
класификация 

 
Дати 

Наименование на придобитата 
квалификация 

 
Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 
Основни предмети/застъпени 

професионални умения  

Бакалавър 
 
 

   2002 – 2007 г. 
Средно образование 
 
 
153-та Профилирана гимназия "Неофит Рилски", гр. София 
 
 
Профил: „Чуждоезиков” с интензивно изучаване на: 
- испански език; 
- английски език; 
- информационни технологии. 

  

  

Майчин (и) език (езици) Български 
  

Чужд (и) език (езици) 1. Английски език   2.  Испански език  3. Френски език   

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

Език  1. А C1  C1  C1  C1  C1 

Език  2. И B1  B1  B1  B1  B1 

Език  3. Ф B1  B1  B1  B1  B1 

 
 

(*) Единни европейски критерии за познания по езици 

Социални умения и компетенции Много добри умения за работа в екип; организираност и стриктност при изпълнение на 
поставените задачи; инициативност; добра комуникативност. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/bg
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Компютърни умения и 
компетенции 

Отлична подготовка и умения за работа със следните програмни продукти: Office продуктите на 
Microsoft (Word, Excel, Access, Outlook; Power Point; Microsoft Project); правно-информационен 
софтуер “Ciela“. 

  

Допълнителна информация  
 
 Участие в среща-дискусия по инициатива на Президента на Република България г-н Росен 

Плевнелиев на тема: „Младежка визия за развитие на България“ (05.12.2012 г.). 
 

 Завършен двуседмичен курс за обучение по „Организационна архитектура“ във Военна 
Академия „Георги Стойков Раковски“, гр. София (19 - 30.11.2012 г.).  
 

 Участие в обучителен семинар на тема „Млади политици с активна позиция” (13 - 14 
октомври 2012 г., х-л „Банкя палас”, гр. Банкя). 
 

 Участие в тридневен обучителен семинар на тема „„Качи се на борда! Мобилизиране на 
млади лидери в подкрепа на процеса на разширяване на ЕС към Западните Балкани” (“Get 
on board! Mobilizing young leaders to support the EU enlargement process towards the Western 
Balkans”), 06 – 09 септември 2012 г. и провеждане на обучения и еднодневни симулационни 
игри сред младежи от Перник и София. 
 

 Участие в конкурс за есе и посещение на Европейските институции и НАТО в Брюксел в 
периода 22 - 24 юни 2011 г.,  
Award winning Student Essay: “Europe 2020: Bulgaria in the European security context”. 

 
 Участие в изследователски проект „Икономически аспекти на тероризма”, реализиран от 

катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, София, 2009 - 2011 г. 
 

 Участие в практически семинар-симулация на тема „Международна сигурност и борба с 
тероризма” (31 декември 2010 г.). 

 
 Притежание на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво 

„Поверително”. 
 

  

 


