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ПРОФЕСИОНАЛЕН
ОПИТ
От април 2020 до момента

доцент Катедра Публична администрация, СУ „Св. Климент Охридски”
Преподавателска дейност на студенти по Регионална политика, Местно
самоуправление, Многостепенно управление, Оценка на въздействието,
Проекти в местната администрация в бакалавърска и магистърска степен
на специалностите Публична администрация, Политология, Европеистика,
Социология.
доцент Катедра Публична администрация, СУ „Св. Климент Охридски”

От октомври 2007 до
април 2020

От октомври 2016 до
момента

2004 - 2007

От октомври 2005 до
2016

Главен асистент Катедра Публична администрация, СУ „Св. Климент
Охридски”
Преподавателска дейност на студенти по Регионална политика, Местно
самоуправление, Многостепенно управление, Оценка на въздействието,
Проекти в местната администрация в бакалавърска и магистърска степен
на специалностите Публична администрация, Политология, Европеистика,
Социология.
Главен асистент Катедра Публична администрация, СУ „Св. Климент
Охридски”
Ръководител магистърска програма „Оценка н политики и оценка на
въздействие“, Катедра Публична администрация, СУ „Св. Климент
Охридски”
Подготовка на учебен план, организация на обучението, подготовка на
учебната програма, изготвяне на отчетна документация и пр.
асистент Катедра Публична администрация, СУ „Св. Климент Охридски”
Преподавателска дейност на студенти по Регионална политика, Местно
самоуправление, Многостепенно управление, в бакалавърска и магистърска
степен на специалностите Публична администрация, Политология

Научен секретар
Научен секретар на Магистърски програми „Европейска публична
администрация” и „Публичен мениджмънт и политики”; организация на
обучението, подготовка на учебната програма, изготвяне на отчетна
документация; оказване на съдействие на ръководителя на магистърските
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програми при изготвянето на учебния план, и пр.
Научен секретар
февруари 2006 - юни
2007

Преподавател
Преподавателска дейност на студенти в магистърска програма по предмета
„Европейски административни практики”
Технически университет, София

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2008

От 1995 до 2000

2003

Доктор по политология
СУ „Св. Кл. Охридски”, София, Философски факултет, катедра
Публична администрация

Магистър по „Политология”
СУ „Св. Кл. Охридски”, София, Философски факултет, катедра Политология

Университет на Маастрихт, Холандия
Специализация по Европейска публична администрация,
Регионално и местно управление

ЛИЧНИ УМЕНИЯ
Езици

Компютърни умения и
компетенции

Български (майчин);
Английски (отлично);
Руски (добре)
Отлично владеене на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet E-mail
SPSS

Научни изследвания и участие в проекти:
o Експерт проект: „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на
местни политики“, договор № BG05SFOP001-2.009-0155-С001, Финансиран по оперативна програма
"Добро управление", период 2018-2020г.
o Експерт проект: Проект № 80-10-206/28.04.2020 г., „Еволюция на парадигмите в административната
наука и модернизация на обучението по Публичната администрация“, Възложител: Фонд Научни
изследвания на СУ „Св. Климент Охридски“, период: април – декември 2020г.
o Експерт проект: „Извършване на изследване и разработване на анализ на очакваните промени в
сферата на организацията на труда, заетостта, нововъзникващите „нови форми на труд“, вследствие
на интензивното навлизане на съвременните информационни и комуникационни технологии,
иновациите, очакваните промени в демографската ситуация в страната и други“ по ПРОЕКТ
BG05M9OP001-1.025-0001 „Бъдещето на труда”, финансиран по оперативна програма „развитие на
човешките ресурси”.
Възложител: Министерство на труда и социалната политика, ОП „Развитие на човешките ресурси“
Изпълнител: БИТСП – проектни консултанти
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Период: май 2019 - декември 2019г.
Ключов експерт проект: "Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението",
BG05SFOP001-2.001-0002,
Възложител: Министерски съвет, ОП "Добро управление", изпълнител: Агенция Стратегма
Период: май 2018 - юни 2019г.
o Ключов експерт проект: „Изследване на добри практики и възможности за създаване на Лаборатория
за иновативни публични политики в България.
Възложител: Институт по публична администрация, изпълнител: фондация „Център за модернизиране на
политики“
Описание на дейностите: анализ на документи и случаи, оценка на практики, изработване на окончателен
доклад.
Период: септември 2018 - януари 2019г.
o Експерт проект: Публичните политики в България през призмата на мрежите за тяхното формулиране
и осъществяване
Възложител: Фонд Научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски“
Период: април – декември 2019г.
o Ръководител проект: Разработване на индекс за измерване на състоянието на публичното
управление,
Възложител: Фонд Научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски“
Описание на дейностите: ръководи цялостната дейност по проекта, изработване на методика за оценка на
качеството на публичното управление, методиката включва количествени и качествени методи за оценка.
Период: април – декември 2018г.
o Ключов експерт, проект: „Оценка на социалното въздействие на реформата във водния сектор“,
възложител: Световна банка, изпълнител: БИТСП
Описание на дейностите: изработване на оценка на въздействието – методология, набиране и обработка на
данни, доклад.
Период: май – декември 2016г.
o Ключов експерт, проект: „Оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на схеми по
директно предоставяне на БФП по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013“, ОПРЧР,
възложител: МТСП, изпълнител: БИТСП
Описание на дейностите: изработване на оценка на въздействието – методология, набиране и обработка на
данни, доклад.
Период: май – декември 2016г.
Ключов експерт, проект: „Изготвяне на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2025 г. и Програма
за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2016-2019 г.“, възложител: МРРБ, изпълнител ФРМС
Описание на дейностите: анализ на изпълнението на Стратегията за децентрализация, изготвяне на
оценка на въздействието; изготвяне на Стратегия за децентрализация за периода 2016-2025г. и Програма
за изпълнение 2016-2019г.
Период: Юни-декември 2015г.
o Експерт, проект: „Европейска година на развитието – младежи учат младежи“,
възложител: Дипломатически институт към Министрество на външните работи.
Описание на дейностите: разработване на обучителни материали, методическо ръководство на студенти в
изработването и представянето на обучителни материали пред ученици.
Период: Юни – декември 2015г.
Ръководител проект: „Изготвяне на Функционален анализ за подобряване на ефективността и
ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето“ по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Възложител: Държавна агенция за закрила на детето, изпълнител: НИС при СУ „Св. Климент Охридски“.
Описание на дейностите: цялостно ръководство на дейностите, адаптиране и прилагане на методика за
функционален анализ – изработване на система от индикатори и показатели за оценка, изготвяне на въпросник
за интервюта, изготвяне на анкетна карта, изготвяне на функционален анализ на ДАЗД; изготвяне на проект на
o

o

o
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

Устройствен правилник на ДАЗД и вътрешни правила за дейността; провеждане на съпътстващо обучение на
служителите на ДАЗД. Период: ноември 2014 – април 2015;
Експерт по проект: Схема: BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в
системата на висшето образование". Възложител: Министерство на образованието, младежта и науката,
ЕСФ, ОПРЧР, изпълнител: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Описание на дейностите:
разработване на електронно съдържание за два курса от магистърска степен. Период: декември 2013 – юни
2014;
Експерт по проект: „Изготвяне на стратегически анализ за нуждите на процеса по програмиране на
средствата по оперативната програма за развитие на човешките ресурси през следващия програмен
период (2014-2020 г.)”, проект BG051PO001-8.1.04 „Подкрепа на Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика за управлението на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съ-финансиранa от Европейския социален фонд.
Изпълнител: : Балкански институт по труда и социалната политика. Описание на дейностите: разработване на
методика за анализ, разработване на качествени и количествени инструменти за анализ, провеждане на
дълбочинни интервюта и фокус група, анализ на резултатите, изготвяне на оценка, изготвяне на доклад.
Период: януари – април 2014;
Ключов експерт по проект: Разработване на интегрирани вътрешни правила за работата на
администрацията на община Стралджа, ОПАК. Възложител: община Стралджа, изпълнител
Интернешънтал Хюман Ресорсис. Описание на дейностите: оценка на съществуващите вътрешни правила за
работа на администрацията на община Стралджа и разработване на нови интегрирани правила за робота на
същата. Период: октомври 2013 – януари 2014;
Ключов експерт по проект: „Превенция за безопасност и здраве при работа”, поръчка за разработване на
профили по БЗР, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; Възложител: Изпълнителна
агенция Главна инспекция по труда, изпълнител Медико ООД. Описание на дейностите: изготвяне на
методология за емпирично социологическо изследване (количествени методи), изработване на
инструментариум на изследването, провеждане на изследването, обработка на първични данни,
изработване на оценка. Период: 08.2012- 01. 2013;
Експерт по проект: „Техническа помощ за изпълнение на проект „Хоризонтален анализ на системата за
формулиране и реализация на научната политика на Република България“, финансиран от Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд, възложител: МОНМ, изпълнител Агенция Стратегма ООД. Описание на дейностите: разработване на
методика за анализ, разработване на качествени инструменти за анализ, провеждане на дълбочинни
интервюта, анализ на резултатите. 06.2012-11.2012;
Ключов експерт по проект: „Оценка на социалното въздействие на реформите на железопътния транспорт
в България”. Възложител: Световна банка; изпълнител: Балкански институт по труда и социалната
политика. Описание на дейностите:
изготвяне на методология на оценката, изработване на
инструментариум на изследването (количествени инструменти и качествени инструменти), провеждане
на изследването – анкета, дълбочинни интервюта, групови интервюта), обработка на първични данни,
изработване на оценка. Период: 06.2011-03.2012;
Експерт по проект: „Оценка на националната система за почтеност”, Възложител: „Асоциация прозрачност
без граници”, София, България. Описание на дейностите: изработване на качествени инструменти за
набиране на информация – сценарии за дълбочинни интервюта, осъществяване на емпирично
изследване чрез дълбочинни интервюта. Период: 04.2011-11.2011;
Експерт по проект: „Национално изследване на условията на труд в България” по проект BG051PO-2.3.01
«Превенция за безопасност и здраве при работа», финансиран по ОП «Развитие на човешките ресурси 2007 –
2013 г.», съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ; възложител ИА Главна инспекция по труда, София. Описание на
дейностите: разработване на качествени и количествени инструменти за набиране на информация,
обучение на анкетьори, организиране работата на терен, анализ на данните от изследването, изготвяне
на финален доклад. Период: март 2010 – декември 2010;
Ръководител проект: Програма на ЕС „Учене през целия живот”, Интензивна програма Еразъм, Център за
развитие на човешките ресурси, Осъществяване на Интензивна програма по програма Еразъм на тема:
„Осъществяване на публични политики в различна икономическа, политическа и културна среда”,
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

реализиран от СУ „Св. Климент Охридски” в партньорство с Факултета по право и административна
наука на Университета „Овидий”, гр. Констанца, Румъния, Университета на Камерино, Италия и
Университета на Потсдам, Германия; Описание на дейностите: отговаря за цялостното планиране и
изпълнение на програмата, период 02. 2011- 10.2013;
Експерт по проект „Стратегически тенденции в развитието на българската публична администрация.
Тестване на методики за оценка на ефективността на публичната администрация и административното
обслужване в България” №193/2010; : Фонд научни изследвания, СУ „Св. Климент Охридски”; Описание на
дейностите: координиране на дейностите на екипа, изработване на методика за оценка – дълбочинни
интервюта и анализ на случаи, прилагане на методиката към конкретни случаи, изготвяне на аналитичен
доклад, период май 2010 – октомври 2010;
Ръководител проект, Изграждане на дългосрочна стратегия по политика на доходите от труд; Описание на
дейностите: ръководство, координация и управление на проекта., възложител Министерство на труда и
социалната политика. Описание на дейностите: ръководство, координация и управление на проекта,
изработване на методика за анализ, разработване на сценарии за дълбочинни интервюта и въпросник за
експертна оценка, провеждане на дълбочинни интервюта, изготвяне на финален доклад. Период: май 2009
– август 2009;
Експерт по проект: “Техническа помощ за изпълнение на проект „Създаване на ефективен модел за
управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на Публично-частни
партньорства в Област Плевен”, ОПАК, Възложител: община Плевен. Описание на дейностите: оценка на
нагласите на потребителите на публични услуги чрез качествени методи. Период: юли 2009 – януари 2010;
Експерт по проект „Стратегически тенденции в развитието на българската публична администрация.
Публично-частни партньорства в процеса на публичните политики.” №175/2009; Фонд научни изследвания,
СУ „Св. Климент Охридски”. Описание на дейностите: изготвяне на методика за емпирично изследване на
оценката на държавната администрация (количествени и качествени методи) за капацитета на НПО за участие в
процеса на публичните политики, анализ на 4 случаи, изготвяне на аналитичен доклад. Период: Юни 2009 –
октомври 2009;
Експерт по проект: „Публично-частно партньорство – залог за институционална ефективност и борба с
корупцията.” №246/15.06.2009, Фонд научни изследвания, СУ „Св. Климент Охридски”. Описание на дейностите:
изготвяне на инструментариум за емпирично изследване (количествени и качествени методи),
представяне на резултатите от изследването. Период: септември – ноември 2009;
Експерт по проект „Анализ на състоянието на доходите от труд и на политиката на доходите от труд в
Република България”, възложител Министерство на труда и социалната политика. Описание на дейностите:
изработване на методика за анализ, анализиране на нормативната база по реализирането на политиката
на доходите от труд в България, анализ на емпирични данни, изготвяне на финален доклад. Период:
август 2008 – декември 2008;
Експерт и координатор проект: „Провеждане на обучения по координация на секторните политики на
областно ниво и конкурс да най-добра практика на взаимодействие между областен управител и
териториални звена при реализация на секторни политики”, възложител Министерски съвет на
Република България. Описание на дейностите: координиране на обучителните дейности по проекта. Период
октомври 2008 – декември 2008;
Експерт по проект: „Изработване и прилагане на методика за измерване на „Индекс на доброто
управление на общините”, реализиран във връзка с проект №К08-12-1-C/09.07.08 „Прилагане на принципите на
доброто управление в местната власт”, финансиран от ОПАК. Възложител: Омбудсман на Република
България. Описание на дейностите: изработване на методика на оценката. Период: ноември 2008 – април 2009;
Експерт по проект: „Корпоративната социална отговорност в туристическата дейност в България – факти и
бъдеще” 2008/007/225, реализиран в партньорство между БФБЛ, Държавната агенция по туризъм, НПО
„Инициативи за международно развитие” и Софийският университет – Катедра „Публична администрация” при
Философския факултет. Бюджетна линия 04-04-01-01: „Проекти в областта на корпоративната социална
отговорност (КСО)”, администриран от Европейската комисия – Главна дирекция „Заетост, социални
дейности и равни възможности”. Възложител: СУ. Период: Ноември 2008 – януари 2009;
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Преподавател, координатор проект: „Много модулни специализации за държавни служители”; Описание на
дейностите: подготовка и преподаване на курс «Регионална политика на ЕС» за служители от централната и
местна администрация; координиране на цялостната дейност по провеждане на обученията, Възложител:
Министерство на държавната администрация и административната реформа. Описание на дейностите:
подготовка и преподаване на курс «Регионална политика на ЕС» пред служители от централната и местна
администрация; координиране на цялостната дейност по провеждане на обученията. Период: ноември 2006 –
април 2010;
Експерт по проект „Разработка на многофункционално комуникационно устройство за управление на
процесите в индустриалните предприятия”, Национален иновационен фонд. Описание на дейностите:
изследване на комуникационни канали и изграждане на комуникационни модели в публични и индустриални
организации, създаване на методика и методология за оценка. Период: юни 2005 – декември 2006;
Координатор на проект, експерт: „Създаване на он-лайн информационна система и подобряване на
административния капацитет в сектора на здравеопазването в община Раднево”; организиране на
дейностите и разпределение на задачите сред членовете на екипа, участие в разработване на многогодишна
стратегия за сектора на здравеопазване в община Раднево; Възложител: The Network of Institutes and Schools of
Public Administration in Central and Eastern Europe, Братислава, Словакия. Описание на дейностите: организиране
на дейностите и разпределение на задачите сред членовете на екипа, набиране на първична информация –
провеждане на дълбочинни интервюта, участие в разработване на многогодишна стратегия за сектора на
здравеопазване в община Раднево. Период: юли 2005 - декември 2005;
Експерт - съставител на антология и преводач „Иновиране на висшето образованието по социални науки в
България: интердисциплинарност и хармонизация със стандартите в ЕС”. Възложител: Световна банка.
Описание на дейностите: подбор и превод на статии и подготовка на изследване относно процеса на
регионализация в Централна и Източна Европа, възложител: Световна банка, май 2004 – октомври 2004;
Експерт по проект: “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”. Възложител: Министерство на труда и социалната политика. Описание на дейностите:
провеждане на дълбочинни интервюта със заинтересовани участници. Период: декември 2003 – май 2004;
Експерт „SEE FDP 2002 – Партньорска програма между СУ „Св. Климент Охридски”, катедра „Публична
администрация” и Университета на Маастрихт, катедра „Публична администрация” (Unit Partnership
program between the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Department of Public administration and University of
Maastricht, Department of Public Administration); Описание на дейностите: подготовка на модул „Регионално и
местно управление” за нова магистърска програма “Европейска Публична Администрация”, Катедра „Публична
администрация”, СУ „Св. Климент Охридски”. Период: декември 2002 – май 2003.
Членство в професионални организации и сдружения:
От 2016: Член на Българската асоциация по европейски изследвания;
2014: Член на Междуведомствена експертна работна група за актуализиране на Ръководство за извършване на
оценка на въздействието на законодателството в Република България, Администрация на Министерски съвет на
Република България;
От 2012: Член на Българската асоциация по политически науки;
От 2010-2019 зам.- член на Националната комисия за присъждане на етикета за иновации и добро управление
на местно ниво.


Научни награди
2009 г. - Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, за приноси в научните изследвания
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