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Основни дейности и отговорности Курсове в бакалавърска степен: 
„Статистически методи в социологията – първа част (изчерпателни изследвания)” 
„Статистически методи в социологията – втора част (извадкови изследвания)” 
„Основи на SPSS” 
„SPSS – втора част” 
„Приложение на бейсовската статистика в социалните науки” 
 „Изследвания на оценяването в средното и висшето образование” 
„Познавателни възможности на статистическите инструменти за управленски цели: 
вторичен анализ на данни” 
„Статистика“ 
„Статистически бази данни и индекси“ 
„Количествени изследователски методи в публичната администрация“ 
 
Курсове в магистърска степен: 
„Информационни системи и аналитични методи в управлението на човешките ресурси” 
„Количествен политически анализ“ 
„Емпирични методи в оценката на въздействието“ 
„Изследователски методи при оценка на публични политики“ 
„Измервания и методи в организационното поведение” 
„Статистически методи в организационните изследвания” 
„Advanced Statistics“ 
 
Курсове в докторска степен: 
„Методи и техники в социологията“ 

Име и адрес на работодателя Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, бул. „Цар Освободител” №15 

Вид на дейността или сферата на работа Висше образование и наука 
  

Дати 2003 – 2009 

Заемана длъжност или позиция Главен асистент 

Основни дейности и отговорности Курсове в бакалавърска степен: 
„Статистически методи в социологията” 
 „Основи на SPSS” 
„SPSS – втора част” 
„Приложение на бейсовската статистика в социалните науки” 
„Софтуерни решения за обработка и логически оглед на данни” 
„Изследвания на оценяването в средното и висшето образование” 
„Познавателни възможности на статистическите инструменти за управленски цели: 
вторичен анализ на данни” 
 
Курсове в магистърска степен: 
„Информационни системи за управление на човешките ресурси и методи за анализ” 
„Трудови пазари и социални неравенства” 

Име и адрес на работодателя Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, бул. „Цар Освободител” №15 

Вид на дейността или сферата на работа Висше образование и наука 
  

Дати 2001 – 2003 

Заемана длъжност или позиция Асистент 

Основни дейности и отговорности Асистент по: 
„Статистически методи в социологията” 
 „Основи на SPSS” 
„Компютърно обучение” 

Име и адрес на работодателя Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, бул. „Цар Освободител” №15 

Вид на дейността или сферата на работа Висше образование и наука 
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Дати 1999 – 2008 

Заемана длъжност или позиция Инспектор 

Основни дейности и отговорности Участие в провеждането на социологически изследвания и обработката на данните от 
тях 

Име и адрес на работодателя Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, бул. „Цар Освободител” №15 

Вид на дейността или сферата на работа Висше образование и наука 
  

Дати 1999 – 2001 

Заемана длъжност или позиция Хоноруван асистент 

Основни дейности и отговорности Асистент по „Статистически методи в социологията” 

Име и адрес на работодателя Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, бул. „Цар Освободител” №15 

Вид на дейността или сферата на работа Висше образование и наука 
  

Дати 1999 

Заемана длъжност или позиция Хоноруван асистент 

Основни дейности и отговорности Асистент по „Статистика” 

Име и адрес на работодателя Университет за национално и световно стопанство, София, Студентски град „Христо 
Ботев” 

Вид на дейността или сферата на работа Висше образование и наука 
  

Дати 1998 – 1999 

Заемана длъжност или позиция Специалист по машинна обработка на информацията 

Основни дейности и отговорности Въвеждане и обработка на застрахователни полици 

Име и адрес на работодателя Животозастрахователна компания „Феникс” 

Вид на дейността или сферата на работа Застраховане 
  

Образование и обучение  
  

Дати 2003 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Доктор 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Статистика и демография 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Университет за национално и световно стопанство 

Ниво по националната класификация Доктор 
  

Дати 1995 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Специалист с висше образование 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Статистика и иконометрия 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Университет за национално и световно стопанство 

Ниво по националната класификация Магистър 
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Дати 1995 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Икономист-информатик 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Автоматизация на административната дейност 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Университет за национално и световно стопанство 

Ниво по националната класификация Допълнителна квалификация 
  

Лични умения и компетенции  
  

Майчин (и) език (езици) Български 

  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно 
изложение 

 

АНГЛИЙСКИ   B1  B1  A2  B1  B1 

РУСКИ   C2  C2  B1  B2 
 

B1 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

  

Социални умения и компетенции Член на Българска социологическа асоциация 

Член на European Association for Population Studies 

Член на International Society for Bayesian Analsis 
  

Организационни умения и 
компетенции 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРИЛОЖНИ 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ (2008-2014) 

НАУЧЕН СЕКРЕТАР НА КАТЕДРА СОЦИОЛОГИЯ (2011-2015) 

ЗАМЕСТНИК ДЕКАН НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ (2015-ДОСЕГА) 
  

Технически умения и компетенции  

  

Компютърни умения и компетенции Офис пакет, специализиран статистически софтуер (в това число of IBM SPSS 
Statistics, IBM SPSS Modeler, PSPP, Orange, EpiData Entry, EpiData Analysis, JASP, 
KNIME) – допълнителна квалификация по „Автоматизация на административната 
дейност” в Университет за национално и световно стопанство 

  

Артистични умения и компетенции  
  

Други умения и компетенции  
  

Свидетелство за управление на МПС Да, категории В и М 

  

Допълнителна информация  
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Приложения Приложение 1: Извънуниверситетски курсове 
Приложение 2: Участие в научноизследователски проекти 
Приложение 3: Участие в изследвания 
Приложение 4: Публикации 
- Монографии 
- Учебници и учебни помагала 
- Статии и студии 
- Публикувани доклади на конференции 
Приложение 5. Съдебни експертизи 
Приложение 6. Награди 
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Приложение 1 

Извънуниверситетски курсове 

2013 Обучение по професия „Офис-мениджър”, специалност „Бизнес-администрация” 
Курс със служителите в „Ноема” ООД 
Организатор: „Текникъл трейнинг България” ООД 
 

2011 Обучение за работа със софтуерен продукт SPSS 
Курс със служители на Националния институт на правосъдието 
Организатор: Национален институт на правосъдието 
 

2007 Работа с данни в SPSS 
Курс със служители на Министерството на земеделието и продоволствията 
Организатор: Министерство на земеделието и продоволствията 
 

2007 Introduction to SPSS Classification Trees 
Курс със служители от Агенцията по заетостта 
Организатор: „Инфогард”, изключителен представител на SPSS за България 
 

2007 SPSS Tables 
Курс със служители от Агенцията по заетостта 
Организатор: „Инфогард”, изключителен представител на SPSS за България 
 

2007 SPSS Basics 
Курс със служители от Агенцията по заетостта 
Организатор: „Инфогард”, изключителен представител на SPSS за България 
 

2006-2007 Обща теория на статистиката 
Курс от допълнителна професионална квалификация „Офис-мениджър” (Бизнес администрация) 
Организатор: Център за професионално обучение към Учебно-възстановителен комплекс „Прогрес” 
 

2006 Advanced Statistical Analysis Using SPSS 
Курс със служители от Сметната палата 
Организатор: „Инфогард”, изключителен представител на SPSS за България 
 

2005 Classification Trees 
Курс със служители от Банка ДСК 
Организатор: „Инфогард”, изключителен представител на SPSS за България 
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Приложение 2 

Участие в научноизследователски проекти 

Април-ноември 
2017 

Изследване на отпадащите студенти в бакалавърска степен на обучение във 
Философски факултет 
Финансираща институция: Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
Отговорности: Участие в изработването на теоретичен модел и изследователска методология 
на изследването на отпадналите студенти 
Участие в изработването на изследователски инструментариум за изследването на 
отпадналите студенти 
Участие в изработването на теоретичен модел и изследователска методология на 
изследването на студентите, продължаващи образованието си 
Участие в изработване на изследователски инструментариум за изследването на студентите, 
продължаващи образованието си 
Участие в изработването на теоретичен модел и изследователска методология на 
изследването на новоприети студенти 
Участие в изработване на изследователски инструментариум за изследването на новоприети 
студенти 
Формиране на извадка от студенти, продължаващи ообразованието си 
Инструктаж на анкетьорския екип 
Подготвяне на файлове в IBM SPSS Statistics за въвеждане на данните от анкетата със 
студентите, продължаващи образованието си, и с новоприетите студенти 
Инструктажи на въвеждащия екип 
Анализ на данните от анкетите с отпадащите студенти, със студентите, продължаващи 
образованието си и с новоприетите студенти 
Вторичен анализ на данни от СУСИ за връзката между успеха на студентите и отпадането 
 

2015 Как да изследваме европейската идентичност? 
Финансираща институция: Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
Отговорности: Обработка на статистически данни 
 

Ноември 2012 – 
октомври 2013 
Октомври 2014 
Март 2015 – 
септември 2015 

Социални неравенства и регионални различия при прехода от училище към първа 
работа в България 
Финансираща институция: Българо-Швейцарска програма „Изследвания” 2011-2016 
Отговорности: Статистическа обработка на вторични данни 
 

Април – септември 
2013 
Април 2014 – 
януари 2015 

Maximizing the Integration Capacity of the European Union: Lessons of and Prospects for 
Enlargement and Beyond (MAXCAP) 
Финансираща институция: НИС при СУ „Св. Климент Охридски” 
Отговорности: Математико-статистическа обработка на емпирични данни за общественото 
мнение към разширяването на ЕС 
Подготовка на доклад с резултатите от анализа 
Разработване на оригинална методика за съпоставителен количествен анализ на страните 
членки и кандидат-членки на ЕС въз основа на публично достъпни бази данни и оценка на 
степента на съизмеримост между България и Турция 
Сравнителен анализ на данните за България и Румъния от количественото изследване на 
докладите по МСП за периода 2007-2012 
Анализ на структурния контекст и динамиката във времето на върховенството на правото в ЕС 
въз основа на количествени данни 
Участие в набирането на базата данни 
Математическа обработка на данните и проверка на хипотези 
 

Юли – декември 
2013 

Динамика на компютърно-опосредстваната комуникация при студенти-англицисти: 
културологични, лингвистични и междуличностни модели 
Финансираща институция: Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
Отговорности: Обработка на статистически данни 
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Участие в научноизследователски проекти 

 
Октомври – 
ноември 2013 

Софтуерни решения за адаптиране на преподаването на количествени методи и 
статистика в социалните науки към пазара на труда 
Финансираща институция: Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
Отговорности: Изготвяне в съавторство на идеен проект и техническо задание за графичен 
потребителски интерфейс 
 

Октомври – 
декември 2012 
Април – декември 
2013 

Ролята на политиките за борба с корупцията и организираната престъпност в 
отношенията между България и ЕС 
Финансираща институция: Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
Отговорности: Статистически анализ на публикуваните през юли 2012 година резултати от 
международното сравнително изследване Национална система за почтеност на „Прозрачност 
без граници” 
 

Юни – септември 
2013 

Национално проучване за качеството на продуктите 
Финансираща институция: УНСС 
Отговорности: Статистически анализ на базата данни 
 

Май – декември 
2012 

Сурогатно майчинство: преосмисляне на понятията брак, родителство, бащинство, 
майчинство. (Морални аспекти). 
Финансираща институция: СУ „Св. Климент Охридски” 
Отговорности: Консултация за обработка на данни от анкета 
 

Юли – декември 
2011 

Българската „социалистическа” държавна собственост – политикономически анализ 
Финансираща институция: УНСС 
Отговорности: Изработване на таблици за основни характеристики 
 

Октомври – 
ноември 2011 

Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите икономики) 
Финансираща институция: УНСС 
Отговорности: Събиране на необходимата статистическа информация 
Обработка на информацията 
Консултантска помощ при набирането и обработката на информацията 
 

Май – ноември 
2010 

Езиков профил на студентите от Софийски университет 
Финансираща институция: Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
Отговорности: Експертна дейност по анализ на проведеното изследване 
Статистическа обработка на получените данни 
 

Ноември 2007 
Май 2009 
Август 2009 – юни 
2010 

Система за постоянна изследователска работа за изучаване на състоянието и 
качеството на научната, образователната и културната дейност в Софийски университет 
„Св. Климент Охридски” 
Финансираща институция: НИС при СУ „Св. Климент Охридски” 
Отговорности: Разработване на теоретичен модел и анкетни карти 
Разработване на методика на извадката 
Изработване на макетите за обработка на данни в SPSS 
Прехвърляне на данни, логически оглед и контрол за грешки в първичната информация 
Обработка на данните (едномерни процентни разпределения) 
Сравнителен анализ на данните 
 

Май 2009 
Юли 2009 

Гражданският контрол – гарант за прозрачна и достъпна местна власт. 
Поръчител: Фондация „Помощ за самопомощ” 
Отговорности: Обучение на представителите на структурите на гражданското общество 
 



 9 

Участие в научноизследователски проекти 

Ноември 2008 – 
март 2009 

Познавателни възможности на статистическите инструменти за управленски цели: 
вторичен анализ на данните от атестацията на преподавателите във Философки 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 
Финансираща институция: НИС при СУ „Св. Климент Охридски” 
Отговорности: Ръководител на проекта 
Подбор и прилагане на адекватни изследователски методи за вторичен анализ на данни 
Въвеждане на анкетни карти 
 

Юни – юли 2008 Научноизследователската дейност в СУ „Св. Климент Охридски” 
Финансираща институция: Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
Отговорности: Формиране на представителна извадка от преподаватели 
Въвеждане на данните от проведеното изследване, контролиране на верността на 
информацията и извършване на първична обработка на данните 
Провеждане на статистически анализ на получените данни и участие в написването на 
аналитичния доклад 
 

2008 Анализ на връзки между качествени признаци. Използване на априорни вероятности при 
непредставителни извадки. 
Финансираща институция: Научноизследователски сектор към Софийски университет „Св. 
Климент Охридски” 
Отговорности: Ръководител на проекта 
 

2006-2008 Атестация на преподавателите във Философски факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски” 
Финансираща институция: Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент 
Охридски” 
Отговорности: Участие в изработването на атестационна карта и на анкетна карта за 
студентското мнение 
Обработка на информация от атестационните карти 
Изследване на студентското мнение чрез Интернет базирана анкетна карта 
 

2007 Анализ на връзки между качествени признаци. Бейсовско оценяване на относителните 
дялове в условните разпределения. 
Финансираща институция: Научноизследователски сектор към Софийски университет „Св. 
Климент Охридски” 
Отговорности: Ръководител на проекта 
 

Октомври 2006 – 
януари 2007 
Март – май 2007 

Повишаване на качеството на образованието по социология в общество, базирано на 
знанието 
Финансираща институция: Open Society Institute – Budapest 
Отговорности: Създаване на учебно помагало по дисциплината „Приложение на бейсовската 
статистика в социалните науки” 
Създаване на авторски идеен проект за дизайн на софтуер за база данни от учебни оценки в 
специалност „Социология” 
Изследване на студентската оценка на преподавателите 
 

2006 Ролята на социалните мрежи за академичното развитие на жените в инженерните науки: 
сравнително изследване на практиките в България и Германия 
Финансираща институция: Научноизследователски сектор към Софийски университет „Св. 
Климент Охридски” 
Отговорности: Ръководител на проекта 
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Участие в научноизследователски проекти 

2002 Иновативна социология 
Финансираща институция: High Education Support Program 
Отговорности: Консултант 
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Приложение 3 

Участие в изследвания 

Юни 2017 Социологическо проучване на мнението на публиката на Националния политехнически 
музей 
Поръчител: Национален политехнически музей 
Отговорности: Изготвяне на анкета 
Обработка на резултатите от анкетата 
Представяне в Националния политехнически музей 
 

Февруари – април 
2017 

Национално представително социологическо изследване на териториален признак с цел 
идентифициране и изработване на профили на групите и общностите, най-силно 
засегнати от риск от дискриминация 
Поръчител: БГАСИСТ ООД 
Отговорности: Изготвяне на извадки за социални изследвания, представителни за шестте 
статистически района 
Подбор на статистически модели за обработка и анализ на данни с релевантен софтуер 
Обработка на данни с релевантен софтуер 
Изготвяне на едномерни разпределения по райони и на национално ниво 
 

Юни – Декември 
2016 

Предварителна оценка на социалното въздействие на реформата във ВиК сектора в 
България 
Поръчител: Световната банка 
Отговорности: Изготвяне на методология за извадка на национално представително 
изследване 
Изготвяне на извадка за национално представително изследване 
Контрол върху процесите на работа на терен и дигитализиране на данните 
Логически контрол върху събраните данни, статистическа обработка и анализ на първични 
данни от 1000 респондента 
Участие в изготвянето на финалния доклад от изследването 
 

Май 2016 – Януари 
2017 

Последваща оценка на 5 програми от Оперативна програма Развитие на човешките 
ресурси в България 2007-2013 година 
Поръчител: Министерство на труда и социалната политика 
Отговорности: Изготвяне на методология за три извадки, част от изследването 
Изготвяне на 3 извадки за три различни количествени изследвания 
Контрол върху процесите на работа на терен и дигитализиране на данните 
Логически контрол върху събраните данни, статистическа обработка и анализ на първичните 
данни 
Участие в изготвянето на финалния доклад от изследването 
 

Декември 2015 – 
Март 2015 

Социологическо изследване относно ролята и статута на вещите лица 
Поръчител: Министерство на правосъдието 
Отговорности: Подготовка и изработване на въпросник за он лайн анкета, засягащ вещите 
лица. 
Изработване на електронна он лайн анкета. 
Първична обработка на данните. 
Обработка на отговорите на свободните въпроси от анкетата. 
Изготвяне на статистически таблици на данните от анкетата – едномерни и двумерни 
разпределения и статически анализ. 
Изработка на таблици и графики. 
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Участие в изследвания 

Октомври 2014 Граждански дебат за промяна 
Поръчител: Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики 
Отговорности: Участие в изработване на методология и инструментариум 
Формиране на извадка 
Подготовка на инструкция и инструктаж на анкетьори 
Супервайзорство на теренната работа 
Подготовка на файл за въвеждането на данни 
Подготовка на инструкция и инструктаж за въвеждането на данни 
Статистическа обработка на данните 
Подготовка на инструкция и инструктаж за провеждането на телефонни интервюта 
Участие в изготвянето на аналитичен доклад с резултатите от изследването 
Обща координация на изпълнението на проекта 
 

Май 2014 Проучване на мненията и нагласите на българските граждани за участие в процеса на 
вземане на решения чрез формите на пряка демокрация 
Поръчител: Фондация „Институт за пряка демокрация” 
Отговорности: Провеждане на интервюта 
 

Ноември 2013 Анализ на участието на българските жени в политиката 
Поръчител: Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики 
Отговорности: статистическа обработка на данни за подготовката на първи въриант на 
изследването 
 

Май 2013 
Август 2013 

Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина 
Поръчител: Риск монитор 
Отговорности: Формиране на извадка 
Матрица за въвеждане на данни 
Обработка на данни 
Провеждане на анкети 
 

Август 2012 – май 
2013 

Превенция за безопасност и здраве при работа 
Поръчител: Главна инспекция по труда 
Отговорности: Анализ на бази данни 
Подготовка и провеждане на анкетно проучване в предприятия от осем икономически дейности 
Анализ на резултатите от проведеното анкетно проучване 
Формулиране на изводи 
 

Юли 2013 Becoming a Change Agent for Rural Citizenship – A Qualification Programme for Rural Areas 
in Europe 
Поръчител: Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики 
Отговорности: Преглед на литературата за въпросници за оценяване 
Изготвяне на въпросници за оценяване 
 

Юли 2013 EE WOW 
Поръчител: Джуниър Ачийвмънт България 
Отговорности: Обработка на статистически данни 
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Участие в изследвания 

Юни 2013 Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро 
демократично управление, в общините, подали заявление за участие във втората 
процедура по присъждане на етикет за иновации и добро управление на местно ниво 
Поръчител: Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики 
Отговорности: Формиране на извадка 
Инструктаж на анкетьорите 
Ръководство и координация на анкетьорските екипи 
Въвеждане, обработка и анализ на данни 
 

Март – април 2013 Програма за развитие и устойчивост на Институт за развитие на публичната среда 
Поръчител: Институт за развитие на публичната среда 
Отговорности: Статистически анализ при разработването на методология за създаване на 
електронна платформа за изследване и оценка на поведението на избирателите на 
национално и местно ниво 
 

Ноември 2012 Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 
Поръчител: Държавна агенция за защита на детето 
Отговорности: Експерт по математико-статистическите методи 
 

2012 Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите, училището и 
младите потребители 
Поръчител: Фонд „Култура” 
Отговорности: Формиране на извадката 
Ръководство и обучение на екипи 
Участие в разработване на методиката на изследването 
Сравнителен анализ на данните за учениците, учителите и музейните специалисти 
 

Октомври 2010 
Ноември 2011 

Социално изследване на населението по протежението на газопровод „Набуко” 
Поръчител: Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики 
Отговорности: Изработване на методология и инструментариум 
Формиране на представителна извадка от домакинства 
Провеждане на дълбочинни интервюта 
Супервайзорство на теренната работа 
Шифриране и вкарване на анкетни карти 
Обработка на данни 
 

Юли 2011 KLACID DATA Analysis 
Поръчител: АБОТ ПРОДЪКТС ЕООД 
Отговорности: Обучител 
 

Април 2011 Оценка на местната демокрация на базата на проучване на граждани 
Поръчител: Болкан Асист-Диалог ЕООД 
Отговорности: Обобщаване на резултати от анкетно проучване 
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Участие в изследвания 

Май 2010 – март 
2011 

Национално изследване на условията на труд в България 
Поръчител: Главна инспекция по труда 
Отговорности: Ключов експерт статистик 
Разработване на теоретичен модел и методология на национално представително изследване 
Изработване на три национални представителни извадки 
Инструктаж на анкетьорския състав 
Разработване на модел и форма за дигитализация на данните 
Организация и инструктаж на екипа за въвеждането на данните 
Разработване на он-лайн анкета 
Дигитализиране на данните 
Статистическа обработка и анализ на данните 
Разработване на части на доклада 
 

2010 Интегрален индекс на престъпността на малолетните и непълнолетните 
Поръчител: UNICEF 
Отговорности: Събиране на първичната информация 
Статистически анализ на първичната информация 
 

Октомври 2009 Сравняване на рейтингите и на пазарните дялове, получени от двете пийпълметрични 
системи – TNS и GARB 
Поръчител: Нова телевизия 
Отговорности: Статистически анализ на данни за рейтингите на водещите телевизии в 
България (Канал 1, bTV и Нова телевизия) 
 

2009 МАРИО – защита на децата от експлоатация в Европа 
Поръчител: Фондация ОАК 
Отговорности: Статистическа обработка на информация от емпирично социологическо 
изследване 
 

2008-2009 Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно 
положение със специален фокус върху ромите 
Поръчител: Програма PHARE на Европейския съюз 
Отговорности: Статистическа обработка на информация от емпирично социологическо 
изследване 
 

2008-2009 Неформалният лидер в ромската общност 
Поръчител: Фондация С.Е.Г.А. 
Отговорности: Статистическа обработка на информация от емпирично социологическо 
изследване 
 

Октомври 2008 Финансово състояние на получателите на социални помощи след 01.01.2008 година 
Поръчител: Фондация С.Е.Г.А. 
Отговорности: Създаване на макет 
Обработка и анализ на анкетни карти 
 

Декември 2007 – 
януари 2008 

Изследване на производството на плодове в Република България през 2007 година 
Поръчител: Министерство на земеделието и продоволствието 
Отговорности: Анкетиране на земеделски стопани 
Формиране на национална представителна извадка от земеделски стопанства 
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Участие в изследвания 

Ноември 2007 Изследване на кредитния риск на фирма „EasyCredit” 
Поръчител: Изи Асет Мениджмънт АД 
Отговорности: Анализ на данни 
Разработка на скоринг модел за оценка на кредитоискатели 
Писмени и устни консултации 
 

Юли 2007 Експертно проучване на факторите водещи до прояви на насилие и агресия сред 
малолетните и непълнолетните 
Поръчител: Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни 
Отговорности: Изработване на макет на таблица за вкарване на данни 
Шифриране на откритите въпроси 
Вкарване на данни 
Обработка и анализ на данните (едномерни и двумерни разпределения) 
 

Юни –декември 
2005 

Подготвителен проект във връзка с образование, основано на подхода „Умения за 
живот” за деца, настанени в ДОВДЛРГ в България 
Поръчител: Кеър Интернашънъл България 
Отговорности: Формиране на представителна извадка от деца, настанени в ДОВДЛРГ 
Въвеждане на данните от проведеното изследване, контролиране на верността на 
информацията и извършване на първична обработка на данните 
Провеждане на статистически анализ на получените данни 
 

Юни – ноември 
2004 

Изграждане на вътрешна система за контрол на местно ниво 
Поръчител: Институт за развитие на публичната среда 
Отговорности: Изработване на методика за формиране на представителна извадка от 
първични документи 
Изработване на методика за установяване на времето за реакция и на просрочията в 
одитираната община при предоставянето на административни услуги 
Изработване на методика за вътрешен контрол за оползотворяването на работното време от 
служителите в общината 
Изработване на методика за обвързване на електронната деловодна информационна система 
с касата на общината 
 

2003 Местни избори – 2003 
Поръчител: Агенция за маркетингови и социалнополитически изследвания Алфа Рисърч 
Отговорности: Формиране на извадка в 11 общини 
 

2003 Детски свят без проституция, трафик и експлоатация 
Поръчител: Сдружение „Пренебрегнати деца” 
Отговорности: Статистическа обработка на информация от емпирично социологическо 
изследване 
 

Декември 2002 Преводи 
Поръчител: Фондация „Следваща страница” 
Отговорности: Статистическа обработка на данни от въпросници 
 

Септември 2002 Езиците на лявото 
Поръчител: Социалдемократически институт 
Отговорности: Провеждане на интервюта 
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Приложение 4 

Монографии 

2015 Марков, М., Г. Найденов, В. Атанасова, А. Атанасов, В. Проданов, И. Чалъков, И. Христов, К. 
Харалампиев, Н. Радев. Българската „социалистическа” държавна собственост. 
Политикономически анализ. 
Издателски комплекс – УНСС 
 

2014 Найденов, Г., К. Харалампиев. Дългите вълни на Кондратиев при „социализма” 
Издателски комплекс – УНСС 
 

2014 Димитров, Г., К. Харалампиев, С. Стойчев, Л. Тонева-Методиева. Механизмът за сътрудничество и 
проверка: споделена политическа безотговорност между Европейската комисия и българските 
правителства 
Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 
 

2012 Стефанова, М., К. Харалампиев, Т. Томова, Е. Калфова, И. Нейков, З. Господинова, П. Петрова, Й. 
Димитров. Доклад за резултатите от националното изследване на условията на труд в България 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” 
 

2012 Димитров, Г., К. Харалампиев, Т. Ангелова, А. Гроздев, З. Георгиева. Политики за наука в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” 
Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 
 

2012 Найденов, Г., К. Харалампиев, В. Проданов, П. Пачкова. Клъстерите на капитализма. Типология и 
динамика на капиталистическите икономики 
Издателски комплекс – УНСС 
 

2010 Пушкарова, И., Г. Петрунов, Г. Кирилов, К. Харалампиев. Рискови криминогенни и виктимогенни 
фактори при децата 
Съюз на съдиите в България 
 

2004 Харалампиев, К. Нетрадиционен поглед върху традиционни статистически проблеми 
Издателство „Балкани”, София 
 

2003 Харалампиев, К. Трудов потенциал на населението на България. (1992-2001) 
Издателство „Балкани”, София 
 

 

Учебници и учебни помагала 

2017 Харалампиев, К., А. Марчев. Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни 
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Съдебни експертизи 
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