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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Красимир Иванов Лойков 
 

  

България, пощ. код 4000, гр.Пловдив, ул.’’Константин Фотинов’’ № 15 

 0888 62 50 96 

loykov@centerbg.org 

 

Социална мрежа/чат Krasimir Loykov   

Пол мъж | Дата на раждане 22/09/1960 | Националност Българска  

 

 

ТРУДОВ СТАЖ   

  

ТРУДОВ СТАЖ   

  

ТРУДОВ СТАЖ   

  

ТРУДОВ СТАЖ   

  

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО 
КАНДИДАТСТВАТЕ 

ДЛЪЖНОСТ 
ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ 

ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА 
КОЕТО КАНДИДАТСТВАТЕ 

ЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ 

 

М. Януари 2013 – до момента Ръководител проект „Европа Директно‖ - Пловдив 

„Европа Директно‖ - Пловдив 

▪ Разпределя задачи 

▪ Организира събития, конференции и семинари; 

▪ Следи за изпълнението на дадените задачи и дейности по проекта 
 

Информация и комуникация: Информационна  

М. Май 2008 – до момента Директор  

Център „Образование за демокрация‖ 

▪ Наблюдава и подкрепя развитието на проектната политика на широка група бизнес 
организации и  НПО, както и участието на Висшите училища в Пловдив в Европейски 
програми и проекти 

Неправителствена организация: Управленска дейност  

м. Ноември 2009 г.  - 2014 г. Ключов обучител 

ЗА ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ - "Програма „Глобални библиотеки‖ - 
UNDP и фондация „Мелинда и Бил Гейтс‖ 

София, ул. „Христо Белчев‖ 1, ет.6 

▪ Проучване на потребности, консултиране, разработване на нови системи за обучение на 
възрастни, обучение на обучители, извършване на супервизия на нови треньори 

 
Сферата на читалищата и библиотечната дейност в България:  Консултиране, разработване на 
нови системи за обучение 

 м. Септември 2006 г. – до 
момента 

Хоноруван преподавател „Регионално развитие‖ 

Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив, ул. Задруга‖ № 18 

▪ Съставя учебна програма по дадения предмет; 

mailto:loykov@centerbg.org
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▪ Следи за посещението на студентите; 

▪ Изготвя изпитни формуляри; 

▪ Ангажира се с изпитните протоколи – лично попълва и връща в администрацията на висшето 
учебно заведение; 
 

Сферата на висшето образование: Преподавател  

м. Септември 2004 г. – до 
момента 

Хоноруван преподавател ―Управление на Европейски проекти‖, ―Водене на 
преговори и решаване на конфликти‖ 

Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив, ул. „Задруга‖ 18 

▪ Съставя учебна програма по дадения предмет; 

▪ Следи за посещението на студентите; 

▪ Изготвя изпитни формуляри; 

▪ Ангажира се с изпитните протоколи – лично попълва и връща в администрацията на висшето 
учебно заведение; 

Сферата на висшето образование: Преподавател  

м. Септември 2003 г. – до 
момента 

Хоноруван преподавател в магистърски програми ―Управление на 
Европейски проекти‖, ―Водене на преговори и решаване на конфликти‖ 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски‖ - Пловдив, ул. „Цар Асен‖ 24 

▪ Съставя учебна програма по дадения предмет; 

▪ Следи за посещението на студентите; 

▪ Изготвя изпитни формуляри; 

▪ Ангажира се с изпитните протоколи – лично попълва и връща в администрацията на висшето 
учебно заведение; 

Сферата на висшето образование: Преподавател 

м. Септември 2003 г. – м. Юни 
2006 г. 

Хоноруван преподавател - ―Управление на проекти‖ 

Институт по индустриален мениджмънд – София; пл. „Македония‖ 1 

▪ Съставя учебна програма по дадения предмет; 

▪ Следи за посещението на студентите; 

▪ Изготвя изпитни формуляри; 

▪ Ангажира се с изпитните протоколи – лично попълва и връща в администрацията на висшето 
учебно заведение; 

Сферата на висшето образование: Преподавател 

м. Ноември 2005 – м. Януари 
2008 

Директор на Дирекция ―Международно сътрудничество и европейска 
интеграция‖ 

Община Пловдив; Пловдив, пл. „Ст. Стамболов‖ 1 

▪ Формира и управлява проектната политика за местно развитие и стратегиите и дейностите за 
международното сътрудничество на Пловдив 

Управление и стратегическо планиране:  Управление и стратегическо планиране  

м. Януари 2004 – м. Октомври 
2005 

Началник сектор ―Евроинтеграция‖ 

Община Пловдив - пл. „Ст. Стамболов‖ 1 
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▪ Планира, управлява и организира процесите за евроинтеграцията на Пловдив 

Управление и стратегическо планиране:  Европейските проекти и програми 

м. Септември 2000 г. – м. 
Септември 2004 г. 

Хоноруван преподавател в магистърска програма по приложна социална 
психология – ―Общуване и сензитивност‖, ―Решаване на конфликти‖, 
―Консултиране‖ 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски‖ - Пловдив, ул. „Цар Асен‖ 24 

▪ Съставя учебна програма по дадения предмет; 

▪ Следи за посещението на студентите; 

▪ Изготвя изпитни формуляри; 

▪ Ангажира се с изпитните протоколи – лично попълва и връща в администрацията на висшето 
учебно заведение; 

Сферата на висшето образование: Преподавател 

1995-2004 г. Председател на УС 

Център ―Образование за демокрация‖; Пловдив, България 

▪ Ръководи и организира политиката за развитие на Център ―Образование за демокрация‖ 

Неправителствена организация: Управленска дейност 

1999 г. Член на УС 

Пловдивски обществен фонд ―Развитие‖; Пловдив, България 

▪ Развитие на дарителството сред общността  

Сфера на дарителството и доброволчеството: Дарителство   

1997–1999 г. Треньор и консултант на Програма ―Демократична мрежа‖ към – ААМР 

Институт за устойчиви общности - София, ул.‖Евлоги Георгиев‖ 6 

▪ Обучение и консултиране на НПО в България 

Сферата на организационното развитие: Обучения  

1996–1998 г. Ръководител Програма ―Обучение и развитие на НПО‖ 

Център ―Отворено образование‖ – София, ул. „Хан Крум‖ 35 

▪ Организира дейността и обобщава нуждите от обучение и развитие на НПО в България. 
Ръководи и анализира ефекта от проведените намеси 

Сферата на организационното развитие: Ръководна 

1995 –1999 г. Председател на УС 

Асоциация ―Разбирателство‖; Пловдив, Столипиново 

▪ Ръководи работата на УС и представлява организацията 

Сферата на организационното развитие: Ръководна 

1992–1994 г. Председател на УС 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

 
 
 
 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

Съвет за решаване на конфликти в кв. ―Столипиново‖; Пловдив, Столипиново 

▪ Посредничество между етническите малцинства и местните власти и институции. 

Сферата на организационното развитие: Решаване на конфликти 

1987 –1992 г. Училищен психолог 

НУ ―Кирил Нектариев‖ - Пловдив, ул. „Правда‖ 40 

▪ Подпомагане развитието на деца от етническите малцинства 

Сферата на образованието: работа в интеркултурна среда  

1983 – 1987 г. Учител 

НУ ―Кирил Нектариев‖ ‖ - Пловдив, ул. „Правда‖ 40 

▪ Ограмотяване на деца от малцинствените общности 

Сферата на образованието: работа в интеркултурна среда 

1990 - 1994 г Следдипломна квалификация – ―Гражданско образование‖  

СУ‖Св. Кл. Охридски‖ – Катедра на Юнеско 

▪ Права на човека, Гражданско общество, Застъпничество, Работа със СМИ и привличане на 
обществеността, Обучение на възрастни 

1983 - 1987г. Магистър - квалификация учител; НУП  

ПУ‖П.Хилендарски‖ –Пловдив 

▪ Педагогика, психология, методики да преподаване 

1981 - 1983 г Полувисше - квалификация учител - специалист; НУП  

ПУИ ―Д.Петров‖ –Смолян 

▪ Педагогика, психология, методики да преподаване 

Майчин език Български език 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език В2  В2 В2 В2 В1 

  

Руски език C2 C2 C2 C2 C1 

  

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

Комуникационни умения ▪ Работя добре в екип; 

▪ Лесно се адаптирам междукултурна в и международна среда, благодарение на опита ми, 
придобит в страната и чужбина; 

▪ Имам добри комуникационни умения, придобити в следствие на работата ми като учител, 
педагогически съветник, обучител, консултант и ръководител; 
Своите социални умения и компетенции съм придобил чрез участието си в национални и 
международни обучения и участия в събития, които са изброени в раздел Семинари и 
конференции 

Организационни / управленски 
умения 

▪ Лидерство – в момента съм отговорен за екип от 6 души, също така през годините съм 
натрупал много опит от позициите, които съм заемал; 

▪ Организатор – опитът като организатор съм натрупал чрез участието ми в множество 
програми и проекти, в които е било необходимо да се организират различни по вида 
мероприятия като семинари, конференции, концерти, обучения и други; 

▪  Управление на времето – в момента заемам длъжност като Председател на УС и 
ръководител проект „Европа директно‖ – Пловдив; 

▪ Разпределение на функции и задължения; 

▪  Гъвкавост; 

▪  Инициативност 

▪ Работа в динамична среда; 

▪ Креативност. 

Професионални умения ▪ Много добри умения в работата по проекти – над 20 годишен опит в ръководеното на проекти; 

▪ Управление на времето – разпределяне на задачи в екипа и следене за изпълнението им; 

▪ Умение за изготвяне на доклад и от проведени обучения, изготвяне на планове за обучения; 

Дигитална Компетенция САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията 

Комуникация 
Създаване на 
съдържание 

Сигурност 
Решаване на 

проблеми 

 
СВОБОДНО НИВО 

НА ВЛАДЕЕНЕ 

САМОСТОЯТЕЛН
О НИВО НА 
ВЛАДЕЕНЕ   

СВОБОДНО 
НИВО НА 

ВЛАДЕЕНЕ 

САМОСТОЯТЕЛН
О НИВО НА 
ВЛАДЕЕНЕ   

САМОСТОЯТЕЛН
О НИВО НА 
ВЛАДЕЕНЕ   

 Ниво: Основно ниво на владеене  -  Самостоятелно ниво на владеене  -  Свободно ниво на владеене  
Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка  

  

 ▪  Работя с компютър под Windows 10 и приложенията на Microsoft Office 2015, Abobe Reader,    
Corel DRAW, MSN, Photoshop CS2; Internet и др.;   

Свидетелство за управление на 
МПС 

B 

Публикации 

 

 

 

 

 

 

 1992 г. – ―Гражданско образование в СОУ‖ – сп. ―История, философия, общество‖ кн.9 

 1993-94-95 г. съответно – ―Модели за преструктурирване на образованието в райони 
със смесено етническо население‖. 

 1995 г. – съавтор  учебник ―Гражданско образование‖. 

 1996 г. – ―Тренинг междукултурно образование‖ – сп. ―Отв. образование‖. 

 1996 г. – съавтор учебник ―Гражданско образование за начален курс‖. 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences
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Курсове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинари 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификати  

 

Конференции 

 

 1997 г. – ―Тренинг за социални работници‖ – сп. ―Отворено образование‖. 

 1998 г. – съавтор наръчник за безработни ―Започнете и спечелете‖. 

 2002 г. – ръководител екип ―Помагало за учителя в подготвителен клас‖. 

 2003 г. – автор ―Общуване и работа с клиенти‖. 

 2011 г. – автор на справочник „Европейски програми за нас‖  

 

 

 2016 г. – „Емоционална интелигентност‖– София, България ; 

 2015 г. Успешно преминал обучение „Управление на промените‖, София, България; 

 2015 г. Успешно преминал тренинг „Философията – Риба‖, София, България;,  

 2011 г. – София, - UNDP и фондация „Мелинда и Бил Гейтс‖  - „Проучвване на 
потребности и създаване дизайн обучения и  публични събития‖; 

 2010 г. – Брюксел – Разработване на програми за „Регионално развитие за градско 
възстановяване и радвитие‖; 

 2009 г. – София – UNDP и фондация „Мелинда и Бил Гейтс‖  –  

 „Разработване на макро и микро дизайн на обучителни програми и учебни пособия‖; 

 2006 г. – Болоня ,Италия – „Ролята на местните управи в процеса на утвърждаване на 
хоризонталните принципи на ЕС‖; 

 2005 г. – Правителство на Саксония Анхалт – ФГР – Хале – „Регионално развитие‖; 

 2004 г. – Правителство на Саксония Анхалт, ФРГ – Магдебург „Развитие на 
регионалния мениджмънд за ефективно участие в Структурните фондове на ЕС‖; 

 2003 г. – Страсбургски клуб на градовете „Участие на общините в Структурните 
фондове‖; 

 2000 г. – Програма на правителството на Великобритания – двуседмичен стаж във 
Великобритания - „Развитие на междукултурно образование и гражданско участие‖; 

 1994 г. – Асоциация CDR – Болдър, Колорадо, САЩ – ―Дизайн на системи за 
решаване на междетнически спорове‖; 

 1993 г. – Хелзински комитет за правата на човека – едномесечна школа  
„Застъпничество за правата на човека‖ – във Варшава; 

 1993 г. – ―Международен институт по човешки права‖ – Страсбург – четиридесет и пет 
дневен летен университет - ―Обучение по правата на човека‖;  

 1997 г. – Американска агенция за международно развитие – Програма за 
международно участие – едномесечен стаж в САЩ  - ―Гражданско образование‖; 

 1995 г. - Асоциация  „Interaction‖ – Лос Анджелиз – „Подготовка, водене на работни 
срещи и съвещания, взимане на решения с консенсус и привеждането им в действие‖; 

 1995 г. – Асоциация CDR – Болдър, Колорадо, САЩ – „Решаване на образователни 
проблеми и въвеждане на интегрирано образование‖; 

 1994 г. – Мостове на образованието – САЩ – Международна школа във Варшава -
―Лидерство‖; 

 1992 г. – ―Партньори за демократична промяна‖ – Сан Франциско  ―Водене на 
преговори и решаване на междуетнически конфликти‖; 

 1991 г. – ―Партньори за демократична промяна‖ – Сан Франциско  ―Управление на 
конфликти‖. 

 

 

 2015 г. Успешно преминал семинар „Изграждане и работа в мрежи‖, София, България;  

 2015 г. Успешно участие в семинар „Застъпничество‖, София, България; 

 2015 г. Участие в семинар „Европа директно в действие‖, София България; 

 2014 г. Участие в семинар „Презентационни умения‖ – Правец, България; 

 

 

 

 

 2016 г. Участие в „Годишна координационна среща на европейските информационни 
мрежи в България‖ — „Св. Св. Константин и Елена‖, Варна, България; 

 2015 г. Участие в традиционна годишна среща на центровете „Европа директно‖, 
Бургас, България; 

 2014 г. Участие в годишната кординационна среща на европейските информационни 
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врежи в България „Дебат за Европа‖; Хисаря, България; 

 2014 г. Участие в годишна среща на информационните центрове „Европа Директно― – 
София, България;    

 2013 г. Участие в традиционна годишна среща на европейските информационни 
мрежи в България на тема „Да комуникираме Европа заедно. Важна e Европа, Важен 
си ти!―– Албена, България;  

 2008 г. – София – ICC – „Консултиране на проекти за трансгранично сътрудничество и 
развитие на междукултурния диалог‖;  

 2007 г. – София - Българска асоциация на управленските консултантски организации – 
―Разработване и управление на публични и инвестиционни проекти‖;  

 2007 г. – Брюксел – „Европейска регионална политика и финансови инструменти за 
нейната реализация‖;  

 2007 г. – Брюксел – „Защита на идейни предложения за градско възстановяване и 
развитие‖ – програма URBAN 2; 

 -2007 г. – Брюксел – „Развитие на партньорства в рамките на Евроситис, за успешно 
участие в Структурните фондове‖; 

 2006 г. – Чешмиц, ФРГ – „Участие на гражданите при формиране на местните и 
национални образователни политики‖; 

 2002 г. – Национална асоциация ―Дебати‖ – Сертификат за реализирана програма за 
обучение на нови обучители; 

 2002 г. – Фондация ―Гражданско общество‖, Великобритания – ―Междукултурно 
образование‖, ―Работа в междукултурна среда‖; 

 2001 г. – ПУ – „Методика за ограмотяване на възрастни роми‖; 

 2001 г. – Фондация ―Гражданско общество‖, Великобритания – ―Гражданството и 
гражданската активност – един нов модел‖; 

 1999 г. – Национален център на управителните съвети на неправителствените 
организации в САЩ – Вашингтон – „Изграждане и управление на Бордове‖; 

 1998 г. – Институт за устойчиви общности, САЩ, - ―Въвличане на общността‖; 

 1997 г. – Институт за устойчиви общности, САЩ – ―Набиране на средства‖, 
―Преговори‖, ―Стратегическо планиране‖; 


