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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
Име: Николай Георгиев Димитров 
Адрес: Кампус "Ректорат", Южно крило, ет. 3, каб. 55,  

бул. "Цар Освободител" № 15, София, 1504 
Телефон: +359 2 93 08 246; +359 8 999 67 888 
e-mail: n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
02.2006-08.2009 
Софийски университет “Св. Климент Охридски” 
Доктор по Социална психология, дисертация на тема „Динамика на Аз-концепцията в 
специфични комуникативни пространства (Интернет и Виртуалният Аз)“. 
 
10.1995-06.2000 
Софийски университет “Св. Климент Охридски” 
Магистър по Психология, специализации по Клинична и консултативна психология, Социална 
психология, дипломна работа на тема „Съгласие за полово поведение в следпубертетна възраст“ 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ 
02.2015 – понастоящем 
Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
01.2018 – Доцент 
02.2015 – Главен асистент 
Преподавател по: Социална психология, Джендърна психология, Социална компетентност в 
общуването, Социална психология на маргинализирани социални общности, Социална 
психология на виртуалното пространство, Медийна психология, Социална психология на пола. 
Лекции на английски език по: Социална психология, Виртуален труд и организация, Обща 
психология. 
 
01.2014 – понастоящем 
Нов Български Университет 
Хоноруван преподавател на английски език по Организационна и по Социална психология. 
 
10. 2008-06.2011 
Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
Хоноруван преподавател 
Лекции по Психометрия в МП „Виртуална култура“, упражнения по Социална психология в 
бакалавърска степен на специалност Социология и специалност Социални дейности. 
 
ДРУГ ТРУДОВ ОПИТ 
04.2012 – понастоящем 
БИГГА ЕООД 
Управител 
Консултиране и предлагане на индивидуални решения, свързани с дейностите по управлението 
и развитието на човешките ресурси: подбор на персонал, обучение на служители, изготвяне и 
въвеждане на вътрешнофирмени политики и процедури, стратегии и програми, диагностика и 
оценка на представянето, както и индивидуални кариерни консултации. Дейността е фокусирана 
върху съдействие на клиентите, чрез предоставяне на услуги, които целят повишаване на 
продуктивността и ефективността на трудовото представяне и достигане на целите на 
организацията, въз основа на социалнопсихологическото и организационнопсихологическото 
познание. 
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10.2014-02.2015 
ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД 
Мениджър човешки ресурси 
Разработване и прилагане на стратегията по управление и развитие на човешките ресурси, 
медиация във взаимоотношенията „работодател-служители“, подбор и въвеждане на 
персонала, управление и оценка на представянето, разработване, въвеждане и следене за 
прилагането на политики и вътрешнофирмена документация, свързана с трудовоправните 
отношения. Работа по имплементирането на система за оценка на представянето на 
служителите. Организиране и провеждане на обучения.  
 
06.2010-04.2012 
Алкател-Лусент България ЕООД, София 
Бизнес-партньор човешки ресурси 
Въвеждане и прилагане на глобалните стратегии и програми по управление на човешките 
ресурси, активна работа за подобряване на ангажираността на служителите и развитие на 
ключовите таланти. Съдействие при формулирането на целите, политиките и процедурите за 
персонала. Подбор на персонал, медиация и консултиране на служителите. Изготвяне на 
съответната документация, уреждаща трудовоправните отношения. Провеждане на 
вътрешнофирмени обучения. Преструктуриране на организацията и оптимизиране на 
персонала. 
 
06.2009-06.2010 
Ратола Корпорация, София 
Мениджър човешки ресурси 
Оценка на текущото състояние, планиране и въвеждане на програми и политики за подобрение 
на представянето на служителите. Анализ на нуждата от персонал, подбор на служителите, 
оценка на представянето, управление на дейностите по осигуряване и контрол на здравословни 
и безопасни условия на труд. 
 
02.2006-03.2009 
Технополис България ЕАД 
Мениджър обучения 
Разработка и провеждане на програми за тренинг и развитие на служители на различни 
компании, провеждане на диагностика и изследване на вътрешнофирмения климат, 
консултиране и съдействие за прилагането на политиките по обучение и развитие на персонала. 
Социалнопсихологически тренинг. 
 
11.2004-02.2006 
Дикон АД, София 
Специалист човешки ресурси 
Подбор на персонал, психологическа оценка и профилиране на кандидати за позиции, 
възложени от компании-клиенти. Подобряване на прилагани и въвеждане на нови методи за 
подбор и оценка, програми за тимбилдинг, провеждане на тренинги. 
 
09.2004-05.2005 
Министерство на икономиката 
Стилов редактор, PR 
Подготовка на парламентарните речи и отговорите на депутатски въпроси по време на 
парламентарния контрол на министъра на икономиката. 
 
07.2002-12.2004 
Сп. “Български бизнес” 
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Отговорен редактор 
Координация на журналистическия процес по подготовката на материалите, отразяващи 
водещите вътрешнополитически и социални новини, писане на статии, коментари и анализи по 
общественозначими теми. 
 
07.2003-03.2004 
М-САТ ТВ 
Редактор, водещ 
Превод и адаптация на новини и материали от международния видеообмен. Водещ на 
ежедневен сутрешен блок. Написване, редакция и продуциране на информационни материали 
и репортажи по икономически и вътрешнополитически и социални теми. 
 
10.2001-07.2002 
ТВ “Европа” 
Редактор, водещ 
Превод и адаптация на новини и информационни материали от международния видеообмен, 
водещ на новинарски емисии, редактор и водещ на ежедневно политическо коментарно 
предаване. 
 
05.1997-05.1998 
“Нова ТВ” 
Редактор, водещ 
Дублаж на документални филми, реклами, репортер и водещ на новинарски емисии. 
 
04.1994-05.1997; 06.1999-08.2001 
Българско национално радио 
Репортер, редактор, водещ 
Подготовка и представяне на новинарски емисии, ежедневни информационно-публицистични 
програми, репортажи. Носител на Годишната награда на Радио България (предавания за 
чужбина на БНР) в категорията Най-добър водещ за 1999 г. 
 
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ 
01.1994-12.2001 
В-к „Глас”, Обединени радиостанции „Канал Ком”, Радио „Витоша”, сп. „Телевизия и 
радио”, сп. „Балканите+”, Сп. “Инсайт” 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
02.2016 
The Business Institute, София 
„Управление на проекти“ 
Целеполагане, обхват, ресурси и време при управлението на проектите. “Човешкият 
фактор” в управлението на проекти: хора, екипи, политики, мотивация и ангажираност, 
производителност. Причинно-следствени връзки и взаимнозаменяеми решения в 
управлението на проекти. Прототипиране на интерактивни проектни процеси. Начини 
на управление и оценяване на рисковете, свързани с несигурността около проекта. 
 
11.2015 
The Business Institute, София 
„Лидерство и управление на екипи“ 
Изграждане, участие и ръководене на успешни екипи. Решаване на проблеми и вземане 
на решения в трудни ситуации при наличие на различна информация и противоположни 
интереси между членовете на екипа. Подобряване на уменията за вземане на решения 
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в екип. Разбиране за значението на избрания лидерски подход за изхода от ситуации, 
характеризиращи се с недостиг на време, натиск на средата и конкуренцията. Постигане 
на баланс от екипите и техните лидери между краткосрочни и дългосрочни цели. 
 
06.2015 
The Business Institute, София 
„Бизнес симулация за управление на марки BrandPRO“ 
Дълбочинно профилиране на потребителите въз основа на мотивите им да предпочитат 
и купуват продукти и марки. Извеждане на основните мотиватори на потребителското 
поведение. 
 
03.2015 
„БГ СЕРТ Регистър“ ООД 
„Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране“ 
Разработване и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз. Проектен 
цикъл. Логическа рамка. Анализ, планиране, структуриране. Процедура по изпълнение, 
контрол и оценка на спечелил проект. 
 
10-11.2014 
The Business Institute, София 
„Управление на промяната“ 
Решаване на проблеми и управление на рисковете при въвеждане на промяната, 
мотивиране и вдъхновяване на хората и екипите, справяне с напрежението и стреса от 
промяната, успешно ангажиране на екипа за реализиране на промяната. 
 
07.2008 
Academic Training Association, Холандия, съвместно с Университет “Св. Климент Охридски”, 
Битоля, Македония 
“Преподаване и учене с помощта на Интернет” 
Използването на Интернет като подпомагаща обучението среда. Комбиниране на теоретични и 
практически модели за работа при употребата на интернет-базираните технологии и ресурси, с 
цел използването им в образователна среда и обучителни проекти. 
 
07.2007 
Academic Training Association, Холандия, съвместно с Университет “Св. Климент Охридски”, 
Битоля, Македония 
“Околна среда и наука – социалните дисциплини като ключове към решения” 
Използване на природните и социалните науки за изграждане на стратегии за справяне със 
съвременните предизвикателства пред околната среда и устойчивото развитие. 
 
07.2006 
Academic Training Association, Холандия, съвместно със South Eastern European University, 
Тетово, Македония 
“Изследователски методи в изследване на общественото мнение и масова комуникация” 
Планиране и реализиране на емпирични изследвания. Достоверност и представителност на 
социологическите и социалнопсихологическите проучвания. Изследователските методи, 
използвани за събиране на информация за различни социални явления, във връзка с масовата 
комуникация. Използването на хора, като основен източник на информация, и специфициране 
на методите, с чиято помощ изследователите я събират и изследват. 
 
ЕЗИЦИ 

Майчин език: български 
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Чужди езици: - сертифициран военен преводач от и на английски език; 
- отлично ниво на руски език; 
- добро ниво на френски език. 

 
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ 

1. „Лидерство и международно развитие“ 2015 – международна научна конференция, 19-
21 юни, Китен, България. Член на организационния комитет, участие с доклади; 

2. „Лидерство и международно развитие“ 2016 – международна научна конференция, 16-
19 юни, Китен, България. Член на организационния комитет, участие с доклади; 

3. „Русия в многоплановия свят: национална сигурност, предизвикателства и отговори“ 
(„Россия в многовекторном мире: национальная безопасность, вызовы и ответы“) – 
международна междудисциплинарна научна конференция в рамките на Юбилейните ХХ 
Вавиловски четения, 8-9 ХІІ 2016, Поволжски държавен технологичен университет, г. 
Йошкар-Ола, Руска федерация. Участие с доклади; 

4. Международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред 
съвременната психология“, посветена на 45-годишнината от създаването на специалност 
Психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, София. Член на 
организационния комитет, участие с доклади; 

5. Кръгла маса с международно участие "Пътища на професионализма в социалната 
работа“, посветена на 20-годишнината на специалност „Социални дейности“ и 10 години 
катедра „Социална работа“ към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, 10 май 2017; слушател, автор на научна статия в сборник; 

6. V Национален конгрес по психология, 31 октомври-2 ноември 2008, София, България. 
Участие с доклади;  

7. VІІІ Национален конгрес по психология, 3-5 ноември 2017, София, България. Участие с 
доклади. 

 
СЪСТАВИТЕЛСТВО НА НАУЧНИ СБОРНИЦИ 

1. Лидерство и организационно развитие 2015 – член на организационния комитет на 
конференцията и член на редакционната колегия на сборника с доклади;  

2. Лидерство и организационно развитие – член на организационния комитет на 
конференцията и член на редакционната колегия на сборника с доклади; 

3. Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология – член на 
организационния комитет на конференцията и член на редакционната колегия на 
сборника с доклади. 

 
НАУЧНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
Монографии: 

1. Димитров Н. (2016). Социалните анклави на съвременността. Дигиталният Аз. София: УИ 
"Св. Климент Охридски", 262 с., ISBN 978-954-07-4249-6; 

2. Димитров Н. (2017). Социалните анклави на съвременността. Автосегрегация и 
маргинализация при ромското малцинство в България. София: УИ "Св. Климент 
Охридски", 208 с., ISBN 978-954-07-4306-6 

3. Димитров Н. (2017). Социалните анклави на съвременността. Гей пространства. 
Социални и сексуални ареали на ЛГБТ-общността. София: УИ "Св. Климент Охридски", 216 
с., ISBN 978-954-07-4307-3 

 
Статии, студии и научни доклади: 

4. Димитров Н. (2006). Интернет-комуникациите и Виртуалният Аз. Българско списание по 
психология, бр.1/2006, с. 74-92; 

5. Димитров Н. (2006). Човекът като симулация. В: ИНСАЙТ, С., ISSN 1312-0158, бр. 10/2006, 
с. 39-42; 
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6. Димитров Н. (2007). Аз-образ и себепредставяне в Интернет: цели и начини за 
постигането им. Българско списание по психология, бр. 3/2007, с. 104-134; 

7. Димитров Н. (2008). Параметри на Аз-а във виртуална среда. Сборник научни доклади, V 
Национален конгрес по психология, София, 2008 г., с. 79-86; 

8. Димитров Н. (2010). Дескриптори на Аз-концепцията във виртуалното пространство 
(контент-анализ на себепредставянето в интернет-сайтове). Годишник На Софийския 
университет “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Книга Психология, Том 
100/2010, с. 141-172; 

9. Димитров Н. (2011). Стратегии за себепредставяне на Аз-а в Интернет. Анализ на 
мотивите. Годишник На Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Философски 
факултет, Книга Психология, Том 101/2011, с. 185-212; 

10. Димитров Н. (2015). Аз-концепция и виртуално пространство. В: Лидерство и 
организационно развитие, С. ISBN 978-954-07-3946-5, С. УИ "Св. Кл. Охридски", стр. 1207-
1214; 

11. Димитров Н. (2015). Личностови дескриптори в обяви за работа. В: Лидерство и 
организационно развитие, ISBN 978-954-07-3946-5, С. УИ "Св. Кл. Охридски", стр. 532-538; 

12. Димитров Н. (2016). Професионален и извънпрофесионален Аз-образ при работещи в 
областта на Човешките ресурси. В: Лидерство и организационно развитие, ISBN 978-954-
07-4129-1. С. УИ "Св. Кл. Охридски", стр. 685-694; 

13. Димитров Н. (2016). Промяната на идентичността в дигиталния свят: Сравнение между 
дескриптори на Аз-концепцията, използвани в реалността и в Интернет. В: Лидерство и 
организационно развитие, ISBN 978-954-07-4129-1. С. УИ "Св. Кл. Охридски", стр. 1294-
1303; 

14. Dimitrov N. (2016). Parameters of Pseudonymy in Bulgarian Virtual Space. Internet Clubs as an 
Online Self-Presentation Context. Forum Username Analysis. В: Годишник на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, книга Психология, т. 107, С. 
УИ "Св. Кл. Охридски", ISSN 0204-9945, стр. 164-187; 

15. Димитров Н. (2016). Мотиви за груповото отделяне на малцинствени общности в 
български условия. Анализ на автосегрегацията при етнически и полови малцинства. В: 
Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, 
книга Психология, т. 107, С. УИ "Св. Кл. Охридски", ISSN 0204-9945, стр. 188-216; 
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