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Автобиография  

Лична информация  
Собствено име/ Фамилия Найден Николов 

Адрес СУ “Св. Климент Охридски“ 
Телефон +35929308246 

E-mail ncnikolov@phls.uni-sofia.bg, niknay@gmail.com  
Националност българска 

Дата на раждане 05.03.1966 
Пол мъжки 

Трудов стаж  
Дати 1999 – 2001 и от 2007 до сега 

Заемана длъжност или позиция Асистент, старши асистент, главен асистент, асистент по социална психология 
Основни дейности и отговорности Преподавателска дейност 

Име и адрес на работодателя СУ “Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ No 15, София 
Вид на дейността или сферата на 

работа 
Води семинарни упражнения и лекции по социална психология, работа в групи, социално-
психологически тренинг и тренинг на комуникативните умения на студенти бакалавърска степен по 
психология, социална педагогика и студенти магистърска степен по клинична психология и 
социална психология 

Трудов стаж  
Дати 2002 - 2007 

Заемана длъжност или позиция Главен експерт „Политически анализи“ в Кабинет на Президента 
Основни дейности и отговорности „Политически анализи“ в Кабинет на Президента 

Име и адрес на работодателя Администрация на Президента на Република България, Бул. “Княз Александър Дондуков“ 2, 
София 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Мониторинг и анализи на медийната, политическата, етнокултурната и геополитическата среда. 
Консултиране и подпомагане на Президента и Администрацията при управление на кризисни и 
критични ситуации, вътрешни и външни партньорски проекти. 
 

Трудов стаж  
Дати  2007 до сега 

Заемана длъжност или позиция Изпълнителен директор, консултант и тренинг водещ  
Основни дейности и отговорности Бизнес обучения, консултации и диагностика, ръководство на IT проекти. 

Име и адрес на работодателя Моби2 ЕООД, ул. „Бурел“ 66-68, София 
Вид на дейността или сферата на 

работа 
Управление на хора и процеси, провеждане на бизнес консултации и бизнес тренинги. 
Ръководител на национални проекти в областта на обучението и развитието на човешките 
ресурси, национални и международни IT проекти.  
 

Образование и обучение 

Дати (от-до) 1986 - 1993 
Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

  СУ „Климент Охридски“ 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

  Социална психология, Политическа психология 

• Наименование на придобитата 
квалификация

  Висше образование – Магистър, Социална и Политическа психология 
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Лични умения и компетенции 
Майчин език

 
Самооценяване 

 Български 
 

Разбиране 

 
 

Разговор 

 
 

Писане 
Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в 

разговор 
Самостоятелно 
устно изложение 

 

английски   B1 B1 B1  B1   B1 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

Сертификати за владеене на език  

Социални умения и компетенции работа в екип, конфликт мениджмънт, презентационни умения, убедителна комуникация 
Организационни умения и 

компетенции 
управление на хора и процеси, мениджърски умения, управление на проекти 

Компютърни умения и компетенции работа с PC и интернет, работа със специализиран софтуер, обработка и анализ на база данни 
Linux, windows, android и iOS приложения 

Участие в международни и 
национални академични и 
изследователски проекти 

 

Дати 2011 
Тема на проекта Личност и общество – поглед към бъдещето. Проектът е с международно участие и е финансиран 

от ФНИ СУ ”Св. Кл. Охридски” С участие на преподаватели от Университет на Орегон, САЩ и 
Университет на Саарланд, Германия. 

Ръководител на проекта Проф. Крум Крумов 

Участие Член на проекта 

Приложения Списък с публикации 
 
Научни статии и студии:   "Етнонационалната проблематика - между универсалното и уникалното" - студия в Годишника 

на СУ ”Св. Климент Охридски”, книга Психология, том 93, 297-319 стр.; 
 

“Общностна идентичност и социална онтология” - студия в Годишника на СУ ”Св. Климент 
Охридски", книга Психология, том 92, 131-144 стр.; 

  
“Операционализиран модел на психологическа  дейност в организацията” - студия в Годишника на 
СУ” Св. Климент Охридски”, книга Психология, том 89, (в съавторство), 273-294 стр.; 

 
“Социално-психологическа интерпретация на творбата на Диего Веласкес “Las Мeninas” - студия в 
Годишника на СУ ”Св. Климент Охридски”, книга Психология, том 91, 173-194 стр.; 

 
“Фройд и Леонардо: продължението на един дебат” - студия в Сп. Философски форум, бр. 2, 15-28 
стр.; 

 
"Фройд и Леонардо: продължението на един дебат” - студия в Годишника на Бургаския свободен 
университет, том VI, втора преработена и допълнена публикация, 293-306 стр.; 

 
„Подходи за интерпретация на културната идентичност“ – доклад в сборник Лидерство и 
организационно развитие, под ред, на проф. Снежана Илиева, УИ” Св. Климент Охридски”, 2015, 
стр. 857  

 
„Модел на бизнес развитие в българска организация“ - – доклад в сборник Лидерство и 
организационно развитие, под ред, на проф. Снежана Илиева, УИ” Св. Климент Охридски”, 2015, (в 
съавторство), стр. 258 

 
Психологически есета: “Изкуство и Реалност” на Бергсон - екзистенциално-психологическа интерпретация” - 

психологическо есе във “Философски вестник”,бр.15, стр. 21. 
 

“Мълчанието на актьора” - психологическо есе във “Философски вестник” бр. 13, стр. 30; 
 

“Las Meninas” или разбулване на тайнството” - психологическо есе във “Философски вестник” бр.11, 
стр. 7; 

 


