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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1/ V 
 

АВТОБИОГРАФИЯ  
 
ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЕКТА: КООРДИНАТОР 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  СТАНИМИР ИВАНОВ КИСКИНОВ 

Адрес  бул. „Фритьоф Нансен” №17, гр.София, 1142, България 

Телефон  088 597-0689 

Факс  02 987-7520 

E-mail  kiskinov@yahoo.com  

 

Националност  българин 

 

Дата на раждане  27.01.1966 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  СЕПТЕМВРИ 2002 – ДО  МОМЕНТА  

• Име и адрес на работодателя  Софийски университет „Св. Климент Охридски”  

1504 София, бул. "Цар Освободител" 15 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Преподаване в сферата на висшето образование 

• Заемана длъжност  Хоноруван преподавател 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Преподаване на избираеми курсове по управление на проектен цикъл, стратегически 
комуникации, публични аспекти на политическия процес. 

 

• Дати (от-до)  АВГУСТ 2010 – ДО  МОМЕНТА  

• Име и адрес на работодателя  Програма ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ  

ул. "Христо Белчев" 1, ет. 6, София 1000, България 
• Вид на дейността или сферата 

на работа 
 Проект към ПРООН 

• Заемана длъжност  Треньор / обучител 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Обучение на библиотекари от цялата страна по застъпничество и писане на проекти 

                                                 

1 Този образец на автобиография се използва, както за членовете на екипа за организация и 
управление на проекта, така и за ключовите експерти по основните дейности.  
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• Дати (от-до)  АВГУСТ 2009 – ЮЛИ 2010  

• Име и адрес на работодателя  Програма ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ  

ул. "Христо Белчев" 1, ет. 6, София 1000, България 
• Вид на дейността или сферата 

на работа 
 Проект към ПРООН 

• Заемана длъжност  Специалист „Застъпничество и фондонабиране” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Набиране на допълнително финансиране по национална програма към ПРООН и 
Министерството на културата, подкрепена с 15 000 000 US$ от Фондация “Бил и 
Мелинда Гейст” и съфинансирана на българските власти. Застъпничество за 
интересите на професионалната общност на библиотекарите в България. 

 

• Дати (от-до)  СЕПТЕМВРИ 2008 –  МАРТ 2009 

• Име и адрес на работодателя  Фондация за реформа в меснтото самоуправление  

1784 София, ж.к. "Младост" I, ул. "Йерусалим", бл.51, бизнес сграда, офис 2 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Неправителствен сектор 

• Заемана длъжност  Външен оценител  

• Основни дейности и 
отговорности 

 Оценка на проектни предложения, подадени към Фонда за подкрепа на 
неправителствени организации в България, учреден от Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия като част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (2004 - 2009 г.) в подкрепа на ингтеграционните усилия на 
новоприсъединили се държави 

 
 

• Дати (от-до)  СЕПТЕМВРИ 1993 – ЮЛИ, 2008 

• Име и адрес на работодателя  Посолство на САЩ в София, България  

Ул. "Козяк" № 16, кв. "Лозенец", 1408 София 
• Вид на дейността или сферата 

на работа 
 Дипломатическа мисия 

• Заемана длъжност  Сътрудник на култуния аташе (Координатор на програма „Международни гости” и 
програма „Демократична комисия”) 

• Основни дейности и 
отговорности 

 - Образователен обмен, подготовка и провеждане на дву/триседмични визити на 

изтъкнати български професионалисти от различни области в САЩ;  

- Селектиране, оценка, мониторинг и контрол на проекти до 24,000 долара по 
програма за малки грантове на Американското посолство за финансиране на 
български неправителствени организации, работещи за развитие на демократичните 
процеси в страната. Годишен бюджет на програмата – от 250 000 до 600 000 долара. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  Септември, 1993 – Май, 1996 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски”  

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Политология  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Политолог 



Page 3 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Доктор по политология 

 

• Дати (от-до)  Септември 1988 - Май 1993 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски”  

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Политология  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Политолог 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Магистър по политология 

 

• Дати (от-до)  Октомври, 2009 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, Ню Йорк 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Стратегическа комуникация 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Сертификат за завършване на курс по стратегическа комуникация 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Н/П 

 
 

• Дати (от-до)  Май, 2006 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Тренинг център на Дипломатическия институт към Държавния департамент на САЩ 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Управление на грантове и договори за сътрудничество 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Сертификати за завършване на курсове по управление на грантове и договори за 
сътрудничество 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Н/П 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома. 

МАЙЧИН ЕЗИК  български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  АНГЛИЙСКИ 

• Умения за четене  отлично 

• Умения за писане  отлично 

• Умения за разговор  отлично 

 
 

  РУСКИ 

• Умения за четене  отлично 

• Умения за писане  добро 

• Умения за разговор  добро 
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СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 
хора в мултикултурно обкръжение, 

в ситуации, в които 
комуникацията и  екипната работа 

са от съществено значение 
(например в културата и спорта) и 

др. 

 Септември, 1997 г. – май, 1998 г.: стипендиант на фондация Pew Charitable Trust към 

програма “Централна и Източна Европа” на нюйоркския университет New School for 

Social Research 

 

1987 -1988, Стажант-актьор в Куклен театър Ловеч 

 

Юни, 2001: участник в Залцбургския семинар, Програмна сесия 388: „Укрепване на 

демокрацията в съвременния свят” 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление на хора, 
проекти и бюджети в 

професионалната среда, на 
доброволни начала (например  в 

областта на културата и спорта) у 
дома и др. 

 АВТОР И УЧАСТНИК  В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 12 УСПЕШНИ ПРОЕКТА 

ФАСИЛИТАТОР НА ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ 

ТРЕНЬОР / ОБУЧИТЕЛ / ЛЕКТОР НА ДЕСЕТКИ ОБУЧИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ  

ОПИТ В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ 

ОПИТ В АДМИНИСТРИРАНЕТО НА КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОРГАНИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРНИ 

СЪБИТИЯ 

ОПИТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО В БЪЛГАРИЯ  

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 

специфично оборудване, машини и 
др. 

 КОМПЮТЪРНО ГРАМОТЕН  

 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 Автор на научни публикации по политология 

Автор на съвременен български роман, преведен и на английски език 
 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са 

споменати по-горе. 

 Хоби: астрология, музика, тенис на маса, тенис на корт 
 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Категория В 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. 
ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  [ Опишете всички приложения. ] 

 


