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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”;
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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”.

