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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Лидия Петрова Гълъбова                                     

Адрес                                            

Факс   

E-mail  lgalabova@tu-sofia.bg  

 

Националност  Българска 
 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  2020 г. до сега 

• Име и адрес на работодателя  Технически университет – София 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Наука и образование 

• Заемана длъжност  Зам.-ректор НПД 

• Основни дейности и отговорности  Стратегическо управление и администрация  
 

• Дати (от-до)   2015 г. до 2020 г. 

• Име и адрес на работодателя  Технически университет – София 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Наука и образование 

• Заемана длъжност  Зам.-ръководител НИС 

• Основни дейности и отговорности  Администрация и управление на научноизследователската и приложна дейност 
 

• Дати (от-до)   2019 Г. ДО  2020 г.  

• Име и адрес на работодателя  Технически университет – София 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Наука и образование 

• Заемана длъжност  Председател на Контролния съвет на ТУ – София 

• Основни дейности и отговорности  Наблюдение и контрол за спазване на националното законодателство и вътрешните правила 
на ТУ – София при изборни процедури; провеждане на изпити и конкурси, свързани с 
академичното израстване; изготвяне на проект на бюджета и неговото изпълнение. 
Подготовка на протоколи и всички документи, свързани с работа на комисията. 

   

• Дати (от-до)   2013 г. до  2015 г.; 2018 г. до  2019 г. 

• Име и адрес на работодателя  Технически университет – София 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Наука и образование 

• Заемана длъжност  Член на Контролния съвет на ТУ – София (Секретар на контролния съвет от 2018 до 
2019 г.) 

   

• Дати (от-до)  2003 г. до сега 

• Име и адрес на работодателя  Технически университет – София, Стопански факултет 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Наука и образование 

• Заемана длъжност  Доцент (2006 – 2012 главен асистент; 2005 – 2006 старши асистент; 2003 – 2005 асистент) 

mailto:lgalabova@tu-sofia.bg
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• Основни дейности и отговорности  Преподавател по: иновационен мениджмънт; индустриален мениджмънт; мениджмънт на 
малкия бизнес и  предприемачество; предприемачество, бизнес планиране, управление на 
знанието 

 

• Дати (от-до)  2010 г. – 2012 г. 

• Име и адрес на работодателя  Глазгоуски  Каледонски университет  

Училище за бизнес и общество 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Наука и образование 

• Заемана длъжност  Постдокторант / изследовател с индивидуален грант за стипендия на името на Мария 
Кюри, 7-ма рамкова програма 

• Основни дейности и отговорности  Проект „Интелектуален капитал, работа и усещане за удовлетвореност” 

• Дати (от-до)  2007 г. – 2010 г. 

• Име и адрес на работодателя  Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
Факултет по математика и информатика 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Наука и образование 

• Заемана длъжност  Гл. асистент 

• Основни дейности и отговорности  Преподавател по: иновационен мениджмънт в информационните технологии; управление 
на знанието 

 

• Дати (от-до)  2009 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. 

• Име и адрес на работодателя  FHS Куфщейн Тирол – Университет за приложни науки, Австрия 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Наука и образование 

• Заемана длъжност  Гост професор 

• Основни дейности и отговорности  Преподавател по: организация и управление на човешките ресурси; управление на знанието; 
иновационен мениджмънт 

 

• Дати (от-до)  2004 г. – 2006 г. 

• Име и адрес на работодателя  Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Наука и образование 

• Заемана длъжност  Хоноруван асистент 

• Основни дейности и отговорности  Преподавател по: мениджмънт 

 

• Дати (от-до)  2004 г. – 2005  г. 

• Име и адрес на работодателя  Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Наука и образование 

• Заемана длъжност  Хоноруван асистент 

• Основни дейности и отговорности  Преподавател по: предприемачество 

 

• Дати (от-до)  1999 Г. –  2003 г. 

• Име и адрес на работодателя 

 

 Технически Университет – София 
Стопански факултет, катедра “ИИИМ” 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Наука и образование 

• Заемана длъжност  Хоноруван асистент 

• Основни дейности и отговорности  Преподавател по: иновационен мениджмънт; индустриален мениджмънт; мениджмънт на 
проекти 

 

• Дати (от-до)   2002 г.  

• Име и адрес на работодателя  „МЕГАТЕКС” АД 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Консултантска дейност 

• Заемана длъжност  Консултант 
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• Основни дейности и отговорности  Управление на човешките ресурси; управление на качеството; маркетинг 

 

• Дати (от-до)  2000 г. 

• Име и адрес на работодателя  „СИЛА”АД, Ямбол 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Машиностроене 

• Заемана длъжност  Консултант 

• Основни дейности и отговорности  Индустриален мениджмънт и маркетинг 

 

• Дати (от-до)  1989 г. – 1991 г. 
• Име и адрес на работодателя  ДФ  “СИМЕ” – Бизнес център, гр. София 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Машиностроене 

• Заемана длъжност  Организатор научно-техническа  информация 
 

• Основни дейности и отговорности  Проучване на литературата и обработка на научно-техническа информация, 
Организиране на конференции и семинари 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2010 г. – 2011 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Глазгоуски Каледонски Университет  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Социологически проучвания “Анализ на политиката” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Следдипломна квалификация 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 

 Сертификат за завършена следдипломна квалификация 

• Дати (от-до)  2000 г. – 2006 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Технически университет – София,  

Стопански факултет  
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
 Специалност „Организация и управление на производството”, Дисертация на тема: 

„Изследване и усъвършенстване на организацията на управление на малките и средните 
предприятия в България”. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по Организация и управление на производството по шифър 05.02.21 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Доктор 

 
• Дати (от-до)  1994 г. – 1999 г.  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Технически университет – София,  
Стопански факултет  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Специалност „Индустриален мениджмънт” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър: инженер-мениджър  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Магистър 

   
• Дати (от-до)  1985 г. – 1989 г.  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 31-во ЕСПУ „Димитър Полянов“  
 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Единно средно професионално училище с изучаване на английски език 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Завършено средно образование  - сребърен медал 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Завършено средно образование  - сребърен медал  

 
МАЙЧИН ЕЗИК  Български 
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ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  АНГЛИЙСКИ 

• Четене  отлично  

• Писане  отлично 

• Разговор  отлично 

 

  РУСКИ 

• Четене  отлично 

• Писане  мн. добре 

• Разговор  мн. добре 

 

  ФРЕНСКИ 

• Четене  среден 

• Писане  среден 

• Разговор  среден 

  
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  Добри социални и комуникационни умения; Опит и умения за работа в мултикултурна 
среда; Умения за създаване на контакти и бизнес партньорства; Дипломация 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Управление и координация на проекти; Администрация на хора, проекти и бюджети; 
Организация и координация на събития; Комуникация на наука (Обучение BBC) 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Компютърна грамотност – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

 

 

  ДА 
 

  

УЧАСТИЕ В / РЪКОВОДСТВО НА 

ПРОЕКТИ 

 1.09.2021 – 31.08.2024 
EUt EXTRAS - European university of technology - Experimentation to Transform Research 
Activities and Steering, GA No 101035812, H2020-IBA-SwafS-Support-2-2020 – ръководител 
проекта за ТУ – София 
 

  18.03.2021 – 17.03.2024  
ННП „Интелигентно животновъдство“ (ИНТЕ-ЖИВО), МОН, споразумение за 
безвъзмездна помощ № Д01-62/18.03.2021, ръководител на проекта за ТУ – София 

   

  26.02.2020 – 31.10.2023 
EUt+ European University of Technology, GA No 101004088, EAC-A02-2019 / EAC-A02-
2019-1, ръководител за ТУ – София на РП 4 Научноизследователска дейност и обучение 
WP 4 Research and Research Training 

   

  01.02.2018 – 30.08.2019 
REFRESH – Relate, Experience, Find Research Everywhere and Share, Нощ на учените, GA 
No 818879, H2020-MSCA-NIGHT-2018 
 

  01.01.2016 - 31.03.2019 

  TeSLA – Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning, H2020-EU.2.1.1. - 
INDUSTRIAL LEADERSHIP 
 

  05.02.2013 – 05.12.2014 
Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет – София, 
№ BG051PO001-3.1.08-0023, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

   

  01.08.2008 - 31.07.2011 
Discover Europe: Romanian mobility centre initiative to strengthen ERA-MORE 
Открий Европа, GA ID 221897, FP7-PEOPLE-2007-5-3-ERA-MORE, 7-ма рамкова програма 
на ЕК, https://cordis.europa.eu/project/id/221897/reporting 

   

http://cordis.europa.eu/project/rcn/199103_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/199103_en.html
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  2007 – 2008  

Изграждане на изследователска мрежа в областта на информационните и 
комуникационните технологии, Title: “Building of Information and Communication 
Technologies Researchers Network: Comparative Research and Promotion of the Information 
and Communication Technologies as a Guarantee for the Sustainable Development of 
Enterprises”. № ASO 3-14-2007, Финансиран от Austrian Federal Ministry of Science and 
Research (BMWF), ръководител проект 

   
  2007 – 2009 

Разработване на станция за газиране на минерална вода без охлаждане, № ИФ 04-
248/15.12.2006, финансиран от Национален иновационен фонд. Продължителност 2 
години, член на работната група от ТУ – София 
 

  2007 
Проект “WONDERS”,  в рамките на който отговаря за организиране на първата Седмица на 
науката в България” през 2007 г. 
FP6-SCOCIET Science and Society, No: 44540. Title: “WONDERS07: Welcome to Observations, 
News & Demonstrations of European Research and Science”’. Funding body: European 
Commission, FP6 Science and Society.   Duration: 1 year. Aim: European network project for 
promotion of science in society through science communication events. Role: Team member of 
Bulgarian project team. 
 

   

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ   

https://orcid.org/0000-0002-7209-3109 
Scopus Author ID: 55834980100 
Web of Science Researcher ID: F-9506-2014 
 
октомври 2011 г.  
Европейски институт по мениджмънт, Докторантско училище за млади учени, Семинар по 
Визуализация, Измерване и управление на неявни активи, Университет Козмински, Полша 
и Университет на Ферера, Италия, проведен във Варшава 
 
ноември 2009 г.   

Калифорнийски университет, Бъркли (UC Berkeley), Център за предприемачество и 
иновации „Лестер”. Lester Centre for Entrepreneurship and Innovation 

 

март – май, 2008 г.  
HANKEN – Swedish School of Economics and Business Administration, Финландия 
Специализация по управление на знанието и интелектуалния капитал 
 
април 2007 г.   
Калифорнийски университет, Бъркли (UC Berkeley), Център за предприемачество и 
иновации „Лестер”. Lester Centre for Entrepreneurship and Innovation, „Технологично 
предприемачество – експертни умения в световен мащаб” 

 
септември - декември 2003 г. 

HANKEN – Swedish School of Economics and Business Administration, Финландия 
Управление на организации, Стратегическо управление 

   
   

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

  
ДА 

 

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=55834980100&partnerID=MN8TOARS

