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подпомагане” и отделите за закрила на детето към дирекциите “Социално подпомагане” във
връзка с реализиране на целите и задачите на Програмата за деинституционализация”, август
2007 – ноември 2007; -член на екипа.
„Разработка на многофункционално комуникационно устройство за управление на процесите
в индустриалните предприятия”, Национален иновационен фонд, създаване на методика и
методология, 2006-2008; член на екипа.

„Планиране на местното икономическо развитие на община Якоруда”, Програма Активни
услуги на пазара на труда; декември 2006 – юни 2007; член на екипа.

Организиране и провеждане на многомодулни специализации за служители от държавната
администрация; 2007-2010. Възложител Министерство на държавната администрация,
ръководител.

„Разработване на методология за оценка и текущ мониторинг по изпълнение на Рамковата
програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и Плана за действие
към нея 2003-2004, както и разработване на Плана за действие до 2007 г. и провеждане на
обучение на експерти на НССЕДВ по прилагане на методологията”; възложител: Министерски
съвет на Република България; декември 2005 – май 2006; член на екипа.

Експерт Проучвания и анализи във връзка с разработването на Общински план за развитие за
периода 2007 – 2013 на общини Девня, Бяла и Плевен; април 2005 – декември 2005; член на
екипа.

“Оценка на прилагането на националното законодателство в областта на безопасността и
здравето при работа и функционален преглед на административната система за безопасност и
здраве на работното място”; декември 2003 – май 2004; член на екипа

“Пилотно прилагане на система за качество на административното обслужване”; финансиран
от Институт “Отворено общество” – София по програма “Реформа в местното управление”;
Ръководство на организацията за провеждане на изследвания; участие в екипа при
създаването и реализирането на система за въвеждане на данни, наблюдение на
методологични отклонения при въвеждането и обработването на данните в системата;
октомври 2002 – юли 2003

“Индикатори за демократично местно управление”, сравнително международно емпирично
социологическо изследване, финансирано от Инициатива местно самоуправление, Институт
Отворено общество – Будапеща; 2002 – 2003; Ръководител на екипа за България.

“Подпомагане на следприватизационната реформа на предприятията - изследване на
приватизирани предприятия”, Private Sector Adjustment Loan (PSAL), PHRD Funded;, март 2002 –
май 2002 г.; член на екипа.

“Подобряване нивото на административните услуги”, Private Sector Adjustment Loan (PSAL)”,
PHRD Funded; Член на екипа.

“Партньорство между Софийски университет, катедра Публична администрация и Университет
на Маастрихт, Магистърска програма “Европейски публични политики”, финансиран от
програма HESР, Институт на Отворено общество – Будапеща, 2000 – 2004; Ръководител проект.

„Прозрачност в управлението на общинската собственост и обществените поръчки”, 2001 –
2002; експерт

„Обучение на секретари на общини по публична администрация”, 2001-2002; член на екипа

„Реформите в публичната администрация в Югоизточна Европа”(Public Administration Reforms
in Southeast Europe); 2001-2002; Ръководител на екипа за България
„Регионални измерения на Европейската публична администрация”, Финансиран от Фондация
“Отворено общество” – София, 2001;ръководител на екипа за България
“Функционален преглед на административните услуги за физически и юридически лица”,
PHARE BG 9317 – Реформа в Публичната администрация; Възложител: Министерски Съвет на
Република България; август 2000 – ноември 2000, член на екипа

„Българска магистърска програма по публична администрация”, ТЕМПУС проект, 1998-2000 г.,
член на екипа

"Децентрализация и демократизация: Седем години местно самоуправление в страните от
Източна и Централна Европа", организиран по инициатива на Local Democracy in Poland, The
State University of New Jersey RUTGERS;

"Изследване на публичната администрация в страните от Източна и Централна Европа",
съвместна инициатива на SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management in
Central and Eastern European Countries), Paris и Institute of Public Affairs in Warsaw.

Експерт по проект „Създаване на условия за самоорганизиране общността на младите
администратори в България”, със съдействието на Програма Демократична мрежа, Институт за
устойчиви общности, Американска агенция за международно развитие.

10.Членство в професионални организации и сдружения:






От 2007 до 2012 - Член на редакционната колегия на списание „Политически
изследвания”, издание на Българската асоциация по политически науки;
От 2010 - Член на Националната комисия за присъждане на етикета за иновации и
добро управление на местно ниво;
От 2006 - Член на Работната група за изработване на проект на Стратегия за
децентрализация на Република България;
От 2001 до 2005 - Член на редакционната колегия на списание „Публична
администрация”;
От 1995 - Член на Българската асоциация по политически науки. Член на УС.

