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Последна редакция май 2016 г. 

 

 

АВТОБИОГРАФИЧНА СПРАВКА 

 

На докторант Лили Николаева Захариева, 

Катедра “Национална и регионална сигурност” 

Университет за национално и световно стопанство 

 
I. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ 

 

 

Име Лили 

Презиме Николаева 

Фамилия Захариева 

Служебен адрес България 

София 1700 

Студентски град  

Университет за национално и световно стопанство, катедра 

“Национална и регионална сигурност”          

E-mail address lzaharieva12@e-dnrs.org  

Снимка 

 
           

 

    II. АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ 
 

1. Висше образование, образователно квалификаионна степен бакалавър, УНСС – София, 2008-

2012г., специалност “Европеистика”; 

 

2. Висше образование, образователно квалификаионна степен магистър, УНСС – София, 2012-

2013г., специалност “Икономика на отбраната и сигурността със специализация Корпоративна 

сигурност”; 

 

3. Докторант към катедра „Национална и регионална сигурност, УНСС – София, февруари 2014-до 

момента, специалност “Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността”; 
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ІІІ. ТРУДОВ СТАЖ   
Юли 2015 г. – до момента Ръководител, административен отдел, „Си Екс Джи” ООД, 

гр. София 

Март 2013 г.  – юли 2015 г. Асистент, човешки ресурси, „Клаянтикс” ЕООД, гр. София 

 

Юни 2012 г. – юли 2012 г. Стажант, Информационен център на Европейския съюз към 

Представителството на Европейската Комисия в 

България, гр. София 

 

Януари 2010 г. – март 2013 г. Офис мениджър, „Клаянтикс” ЕООД, гр. София 

 

Октомври 2008 г. – юни 2009 г.      Преподавател по английски език, Езикова школа „Диана”, 

гр. Перник  

 

Езикови умения  Български 

Английски 

Испански 

 

Научни интереси Икономика на отбраната и сигурността,  

Енергийна сигурност,  

Европейски съюз,  

Международни конфликти 

 

Хоби  Фитнес, Кикбокс, плуване 

 

 

Участие на научна конференция "Десет години от приемането на Република България в НАТО", 

организирана от Катедра „Национална и регионална сигурност“ към УНСС. 

 

Участие в научна конференция на тема: „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и 

сигурността – настояще и бъдеще”, организирана от Катедра „Национална и регионална сигурност“ 

към УНСС по случай 25 години от създаването на катедрата. 

 

Участие с презентация в Пета юбилейна международна научна конференция за студенти и 

докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, посветена на 25-годишнината от създаването 

на факултет „Икономика на инфраструктурата” в УНСС. 

 

 

СПРАВКА ЗА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 
 

на докторант Лили Николаева Захариева, катедра „Национална и регионална сигурност” 

 

№ по 

ред 
Заглавие 

Характер на труда, 

авторство 
Къде и кога е публикувано 

1.  „Енергийната сигурност в 

Югоизточна Европа“ 

Автор, доклад Юбилейна научна конференция "Десет 

години от приемането на Република 

България в НАТО", Сборник доклади, 

София, 5 април 2014 г., Издателски 

комплекс – УНСС, Автори: Колектив,  
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стр.121  

2.  „Състояние и насоки за 

развитие на енергийната 

сигурност на Европейския 

Съюз“ 

Автор, доклад Предстояща публикация 

3.  „Усъвършенстване на 

енергийната сигурност на 

Република България“. 

Автор, доклад Инфраструктура бизнес и комуникации, 

Доклади от Петата юбилейна 

международна научна конференция за 

студенти и докторанти 

„Инфраструктура: бизнес и 

комуникации“, УНСС, София, 20 април 

2016 г., Издателски комплекс – УНСС, 

стр. 187 

 

 

 

 

 

 


