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1. Име, служебен адрес: Татяна Трифонова Томова - Софийски университет “Св. Климент 

Охридски”, катедра “Публична администрация”, бул. “Цар Освободител” 15, Философски 

факултет, факс 02 971 51 84; e-mail: t.tomova@phls.uni-sofia.bg   

  

2. Езици:   

• Български (майчин);  

• Френски (отлично);   

• Английски (отлично).   

  

3. Образование:  

• 1998 г.  – Доктор  по политология 

• 09. – 12. 1996 г. – докторантски стаж, CEVIPOF, Париж, Франция; 

• 1983 – магистър по социология в СУ “Св. Кл. Охридски”;   

• 1979 – средно образование в 9-та Френска езикова гимназия, София, България.  

  

4. Научни степени:  

Доктор на политическите науки 

  

5. Научни звания:  

• 1999 - 2003 – Доцент (по политология);  

• 1996 – 1999 – Асистент, изследовател, Лаборатория за политическо поведение, СУ „Св. 

Климент Охридски”.  

  

6. Месторабота и длъжност:   

• Октомври 2019 – продължава – Зам. Декан на Философски факултет, СУ :Св. Кл. 

Охридски“; 

• Юни 2012 – юни 2020 - Ръководител на катедра „Публична администрация“, Софийски 

Университет, бул. „Цар Освободител” № 15, София, България;  

• Септ. 1999 – продължава - Университетски преподавател, Доцент, Катедра „Публична 

администрация”, Софийски Университет, бул. „Цар Освободител” № 15, София, България;  

• Септ. 1994 – юни 2019 - Хоноруван университетски преподавател, Доцент, Нов Български 

Университет (НБУ);  



• Септ. 1996 – Септ. 1999 – Изследовател, Лаборатория за политическо поведение, СУ „Св. 

Климент Охридски”;  

  
7. Преподавателска дейност (включително курсове)  

• 2014/2015 – продължава – Здравни политики (СУ “Св. Климент Охридски”, Магистърска 

програма „Психология на здравето) 

• 2014/2015 – продължава – Социални политики (СУ “Св. Климент Охридски”, Магистърска 

програма „Психология на здравето); 

• 2010/2011 – продължава – Управление на национални и регионални проекти (СУ “Св. 

Климент Охридски”, Бакалавърска програма по Публична администрация); 

• 2006/2007 – продължава -  Европейска социална държава (СУ “Св. Климент Охридски”, 

Бакалавърска програма по Политология);  

• 2004/2005  –  2017/2018 - Сравнителни публични политики (СУ “Св. Климент Охридски”, 

Магистърска програма по „Публичен мениджмънт и политики”);  

• От 2004/2005 – 2017/2018 - Социални политики и политики в областта на 

здравеопазването (СУ “Св. Климент Охридски”, Магистърска програма по „Публичен 

мениджмънт и политики”);  

• 2003/2004 – продължава - Публични политики (СУ “Св. Климент Охридски”, Бакалавърска 

и Магистърски програми по Публична администрация);  

• 1999/2000 - продължава – Проектиране и управление на социални програми (СУ “Св. 

Климент Охридски”, Бакалавърска програма по Публична администрация);  

 

8. Основни публикации: 

 

• Българският път в социалната политика, 2020, под печат.  
• Изработване на политики, програми, проекти, 2008, ISBN 978-954-9338-05-8  
• Публичните политики. Подходи и методология на изследването и анализа, 2003, ISBN 

954-07-1892-Х  
• Теория на социалната политика, 2000, ISBN 954-9536-22-Х  
• Модерните социални държави. Политиката на САЩ, Великобритания, Германия и 

Швеция, 1998, ISBN 957-324-948-12 Научни студии и статии  

• Tomova, T., 2019, The Market Model of Social Policy and Its Implementation in Bulgaria." 
Yearbook of UNWE Годишник на УНСС 1, 205-222. ISSN (print): 1312-5486    

• Томова, Т.,  2019, Мрежите – необходимият подход към обяснението на промяната на 
политиките, в Калфова, Е., С. Петров, съст., Демократичност, децентрализация, 
самоуправление. Юбилеен сборник в чест на 60 годишнината на доц. д.п.н. Милена 
Стефанова, УИ "Св. Климент Охридски", с. 63-79 ISBN:978-954-07-4665-4   

• Томова, Т.,  2019, Пътеката в българската социална политика, в Стефанова, М., съст., 30 
години реформи на публичното управление в Централна и Източна Европа, УИ "Св. 
Климент Охридски", с. 133-148, ISBN:978-954-07-4843-6   

• Томова Т., 2018, Равнищата „Governance“ и „Management“: размисли за българската 
следа в теорията на публичната администрация, в Калфова, Е., С. Петров, съст., Накъде 
сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев, УИ „Св. Кл. 
Охридски“, с. 15-25, ISBN 978-954-07-4533-6  

• Томова, Т., 2018, Влияние на трансфера на политики върху развитието на социалната 
политика в България след пълноправното й членство в ЕС, в Томова, Т., С. Петров, 
съст., Международният трансфер на административни модели и инструменти: 
възможности, ограничения, рискове, УИ "Св. Кл. Охридски", с. 262-279, ISBN 978-954-
07-4406-3   



• Томова, Т., 2018, Ценностни дилеми в областта на социалната оценка на въздействията, 
в Маринов, Ал.,  съст., Оценка на въздействието и въздействие на оценката, УИ "Св. Кл. 
Охридски", с. 25-40, ISBN 978-954-07-4570-1  

• Томова, Т., 2017, Съвременният контекст на публичните политики: предизвикателства 
пред инструменталната рационалност, в Танев, Т., М. Стефанова, съст., Приноси към 
теорията и практиката на публичната администрация: двадесет години специалност 
"Публична администрация" в Софийския университет, УИ "Св. Кл. Охридски", с. 15-41, 
ISBN 978-954-07-4308-0. 15 точки  

• Tomova T., S. Petrov, Public Administration Reform in Bulgaria: Weberian Bureaucracy, 
New Public management and Good Governance at the same time,  In Kovac P.,M. Bileisis 
(eds.)  Public Administration Reform in Eastern European Union Member State, Ljubljana, 
Vilnius, 2017, http://ebooks.mruni.eu/product/public-administration-reforms-in-eastern-
european-union-member-states-postaccession-convergencedivergence   

• Петя Кабакчиева, Калоян Харалампиев, Албена Стамболова, Елена Стойкова, Татяна 
Томова, Стефан Попов, Васил Гарнизов, Георги Ангелов, Рада Смедовска, Ефекти 
върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина, Детски фонд на 
ООН (УНИЦЕФ), издателство:Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ), 2014, стр.1-89  

• Иван Нейков, Милена Стефанова, Татяна Томова, Елена Калфова, Калоян Харалампиев, 
Златка Господинова, Петромила Петрова, Йордан Димитров, Резултати от национално 
изследване на условията на труд в България , МТСП, София, 2012  

• European Social Policy: Do The States Matter? в: Публичните политики.bg, том 3, № 1, 
2012, http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/114/97   

• Социалната политика: капаните на оценката, в: Публичните политики.bg, том 2, № 4, 
2011, http://ejpp.eu/index.php/ejpp/issue/view/11   

• Дългосрочна програма на политиката на доходите от труд, 
http://www.fes.bg/?cid=58&NewsId=719 (в съавторство с М. Стефанова, Е. Калфова, К. 
Харалампиев)  

• Концепцията за политиките между идеологията на пазарната конкуренция и 
рационалността на публичното управление, в: Публичните политики.bg, том 2, № 2, 
2011, http://ejpp.eu/index.php/ejpp/issue/view/9   

• Новите форми на европейско публично управление: променя ли се ролята на 
изпълнителната власт; в: М. Любенов (ред.), Българската политология пред 
предизвикателствата на времето, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С. 
2010.  

• Политиците и политиките: Имат ли нужда политици от съвети и съветници за 
политиките; в: Анна Кръстева (ред.), Българският политик. Щрихи към портрета. 
Издателство на Нов Български Университет, С. 2010  

• L’effectivité de la participation citoyenne : le cas bulgare ; en Krasteva A. , A. Todorov (éd.) 
«Engagement citoyenne», Nouvelle Université  bulgare, 2009.  

• Policy-making process modernization: Evaluation of Bulgarian case, Proceedings of 
conference, 
http://www.kpolykentro.gr/export/sites/polykentro/en/events/conferences/Documents/Paper_B
ulgaria.pdf  

• Оценка на социалната политика в България, в „България в ЕС: очаквания и реалности”, 
С. 2008.  

• Социалната политика пред предизвикателствата на бедността, в: „Демокрацията в 
Латинска Америка през 21 век”, Издателство на НБУ, 2008.  

• Оценка на въвеждането на концепцията Полиция в близост в българското общество, 
2005, http://www.vblizost.org/doc/policies.pdf  

• Оценка на ромската политика в България, 2005, 

http://politiki.bg/downloads/2033159589/Roma_Policy_Report.doc �  Le cas bulgare : le 



système de retraite entre la rationalité et les pressions politiques, 2003, 
www.csed.eu/csesite/accueil.nsf/url/contributionsconf  

• Социалната политика в България: рационалната власт в търсене на солидарността, в 
Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток, 2002, ISBN 954-616-103-
9  

• Форми на корупция в социалната сфера и механизми за ограничаването им, в Има ли 
корупция в социалната сфера?, 2001, ISBN 954-616-089-Х      

• The new Social Security Code: Winners and Losers: The Bulgarian case, в Ten Years of 
transition. Prospect and challenges for the future of Public administration, 2000, ISBN 80-
89013-03-1   

 

 

9. Научни изследвания и участие в проекти:  

• 11. 2014 – 05. 2015 - Ръководител на изследователския екип, Функционален анализ на 

Национална агенция за закрила на детето, Национална агенция за закрила на детето, 

Консорциум „Административна ефективност“,    

• 03. 2014 – 09. 2014 - Ключов експерт, Предварителна оценка на оперативна програма 

„Добро управление“ (програмен период 2014 - 2020), Министерски съвет, Съвет за 

административ на реформа, БИМ Консултинг;  

• 02. – 06. 2015, Ръководител проект „Специализирано обучение на съдебни статистици и 

съдебни служители, извършващи статистическа дейност”, Висш съдебен съвет, „Д енд Д“ 

Консултинг” ООД; 

• 04 – 06. 2015 - Ръководител проект „Разработване на методика за наблюдение и оценка на 

интеграционния процес в Бургаски регион с цел подобряване на мерките за интеграция, 

Община Поморие; 

• 07. 2013 – 12. 2013 – Национален експерт, „Картографиране на дефицитните работни места 

в Европа”, Европейска комисия, Консорциум на Ramboll Management Consulting A/S  

(Дания) и Seor (Холандия);  

• 07. 2012 – 03. 2013 – Ключов експерт, Разработване на профили за здравословни и 

безопасни условия на труд, BG051РО001: “Превенция  и безопасност и здраве при работа” , 

България, ГИТ, Консорциум за разработване на профили за здравословни и безопасни 

условия на труд;  

• 09. 2012 - Член на работна група, Разработване на „Стратегия за развитие на българската 

администрация до 2020 г.”,  България, МС, Съвет за административна реформа;   

• 09. 2011 – 02. 2012 - Ключов експерт, „Оценка на въздействието на преструктурирането в 

системата на ЖП транспорта”, България, Световна банка, Балкански институт за труда и 

социалната политика;    

• 03. 2010 – 03. 2011 - Ключов експерт, ”Национално изследване на условията на труд ” по 

проект BG051PO001 ”Превенция и безопасност и здраве при работа”. България, ГИТ, 

Консорциум на Балканския институт;  

• 09. 2008 – 12. 2008 - Ръководител екип, „Създаване на капацитет за координация на 

секторни политики на областно ниво”, България, МС, НИС СУ „Св. Климент Охридски”;  

• 10. 2008 – 01. 2009 - Ръководител екип, „Анализ на състоянието на доходите от труд и на 

политиката на доходите от труд в Република България”, България, МТСП, НИС СУ „Св. 

Климент Охридски”;  

• 03. 2009 – 07. 2009 - Ръководител екип, „Разработване на варианти за многогодишна 

програма за осъществяване на политиката на доходите от труд”, България, МТСП, НИС СУ 

„Св. Климент Охридски”;  



• 09. 2007 – 03. 2010 - Техническа помощ за осъществяването на дейности по проект   

«Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно 

положение със специален фокус върху ромите” (ФАР BG 2005/017-353.01.03), България, 

МС, ДЕДВ, Консорциум „Микрофонд”;  

• 09. 2006 – 03. 2010 – Преподавател, Следдипломна квалификация по Публична 

администрация на служители от държавната администрация. Предлаганият експерт е 

разработил учебни програми и предлага обучение по “Управление на публични проекти”, 

“Комплексна оценка на административна ефективност”, „Политиките на ЕС”, “Институции 

на ЕС” и “Комитология”. България, МДААР, АСОПСС (СУ “Св. Климент Охридски и 

НБУ);  

• 09. 2006 – 09. 2008 - Ръководител екип за изследване на комуникационни потребности, 

“Създаване на комуникационно устройство за нуждите на индустриалните предприятия”, 

България, Иновационен фонд, Агенция за малки и средни предприятия, Консорциум на 

„Културен център Загора” ООД;  

• 09. 2005 – 09. 2006 - Ръководител екип, Създаване на on-line информационна система и 

повишаване на капацитета на участниците в сектора на публичното здравеопазване в 

община Раднево”, България, община Раднево,  НИС СУ „Св. Климент Охридски”;  

• 2004 – 2010 - Външен оценител, „Предварителна и последваща оценка на проекти в рамките 

на програмата „Учене през целия живот”. България, ЦРЧР, Център за развитие на 

човешките ресурси;  

• 2004 – 2010  - Консултант, Разработване и осъществяване на проекти в областта на 

социалната и регионалната политика. България, Фондация „Перпетуум мобиле”.   

  


