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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
ДЕНИЦА ИВАНОВА ХИНКОВА 

 

  

България, гр. София, п.код 1113, СУ „Св. Климент Охридски”, Философски 
факултет, Кампус Изток, бул. „Цариградско шосе”, №125, 
 

 8005111, вътр. 321    0889909935        

 d.hinkova@gmail.com ; dihinkova@phls.uni-sofia.bg 
 
http://phls.uni-sofia.bg/article/details/114   

Пол Женски | Дата на раждане 01/02/1974 | Националност Българска  

ТРУДОВ СТАЖ 
  

Дати (от-до) Април 2008 г. – до момента (2020 г.) 

• Име и адрес на работодателя Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Философски факултет, Катедра Публична администрация, 

София, бул. «Цариградско шосе» 

www.uni-sofia.bg 

 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

Образование; преподавателска дейност. 

 

• Заемана длъжност Главен асистент по “Публични политики и стратегии” 

Катедра Публична администрация 

 

• Основни дейности и 
отговорности 

Преподавател по: Стратегическо управление в публичната сфера,  Политики за национална 
сигурност, Управление на конфликти, Управление на конфликти и трудови отношения, 
Приложение на теория на игрите в социалните науки и др.;  

Администратор на Магистърска програма „Публична администрация” от 2008 г. до 2018 г. 

 

• Дати (от-до) Февруари 2004 г. – април 2008 г.  

• Име и адрес на работодателя Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Философски факултет, Катедра Публична администрация 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

Образование; преподавателска дейност. 

 

• Заемана длъжност хоноруван асистент по “Национална сигурност” и “Управление на конфликти, в Катедра 
Политология 

• Основни дейности и 
отговорности 

 

Преподавател по: Национална сигурност, Управление на конфликти и др. 

• Дати (от-до) Октомври 2000 - Февруари 2004 г.  

• Име и адрес на работодателя Център за либерални стратегии /ЦЛС/,  / Център за академични изследвания – София. 
София, ул. «Ал. Батенберг», 4/нов адрес - ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23/ http:// www.cas.bg 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

Проектна дейност в публичната сфера, образователни програми и проекти. 

 

• Заемана длъжност Програмен координатор и офис администратор 

• Основни дейности и отговорности 

Участие в проекти като координатор: 

Отговорност за документацията и кореспонденцията по международните проекти;  организиране на 
семинари и конференции; отчетна дейност 

 октомври 2000 – октомври 2003 г.,  Център за либерални стратегии/ Център за 
академични изследвания, България; Open Society Institute, Budapest, Hungary/ Central 
European University. Координиране на дейността по международния проект  NEXUS „Как да 
мислим Балканите”, в рамките на проекта „Дневен ред за грaжданското общество в 
Югоизточна Европа”. 

mailto:dihinkova@phls.uni-sofia.bg
http://www.uni-sofia.bg/
http://www.cas.bg/
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 януари 2001- януари 2003, Център за академични изследвания – София; Institute for Human 
Scineces, Vienna, Austria, (IWM); Center for Policy Studies, Budapest, Hungary; Координиране 
на изследователската работа на млади учени по проект „Регионални дискурси в 
Югоизточна Европа”./Identity Reader Project “Regional Discourses in Central and Southeast 
Europe”. 

 ноември 2002 - декември 2004, Център за академични изследвания,  Коoрдиниране на 
дейността по проект подкрепен от 6-та Рамкова програма:  DIOSCURI “After the 
Accession…The Socio-Economic culture of Eastern Europe in the Enlarged Union: An Asset or a 
Liability”. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

 

• Дати (от-до) 

 

октомври 2006 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Философски факултет,  Катедра Политология 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Политология/Международни отношения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

Докторска степен  по политология,  шифър 05.11.02, 
От  2001 г.  редовен докторант по политология, стипендия на Фондация «Сасакава». 
https://www.spf.org/e/ 

 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

Доктор по политология (ниво 8) 

 

• Дати (от-до) октомври 1999 г. – ноември 2000 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Атински университет, Гърция,  

Факултет по правни, икономически и политически науки. 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Политология/Международни отношения/Европеистика 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

Магистърска степен по Югоизточно-европейски изследвания 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

Магистърска степен (ниво 7) 

 

• Дати (от-до) октомври 1998 г. – октомври 1999 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Философски факултет 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Публична администрация 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

Магистърска степен по публична администрация 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

Магистър (ниво 7) 

• Дати (от-до) октомври 1995 г. – юли  1998 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Философски факултет 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Библиотечно-информационни науки 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

Бакалавърска степен 

 

https://www.spf.org/e/
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• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

Бакалавър (ниво 6) 

 

      МАЙЧИН ЕЗИК Български език 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

• Умения за четене Отлично – C2 

• Умения за писане Отлично – C2 

• Умения за разговор Отлично –C2 

Руски език – добро ниво – B2 

Немски език – основно ниво –A2 

Испански език – основно ниво –A2 

Гръцки език – основно ниво –A1 

 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в мултикултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  
екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 
 Социални комуникативни умения в мултикултурна и мултиетническа среда/ Семинар по 

регулиране на етнически конфликти и международни организации, СУ, лектор д-р Стивън 
Улф; 

 Преговорни умения и посредничество /Семинар по гражданска дипломация, 2004, 
Софийски университет, Катедра Политология, лектор проф. Джон Дейвис/; 

 Участие като жури в симулация на международни преговори  - Модел на Европейския съвет, 
MEC Balkan Case Challenge, 2009 и 2010 г., НБУ, София. 

 Изследователски опит / стипендия за младши иследовател по програма HESP/ OSI /2005-
2009 г./ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   

 

Проекти 

Конференции 

Семинари 

 

Участие в международни семинари и проекти   
2019. SUSI for Scholars,  US Department of State, 23.06.2019-6.08.2019, University of Massachusetts, Donahue 
Institute, USA , US Embassy in Bulgaria, Sofia. Research Scholar.  
2019. 13th Pan European Conference on International Relations, coordinator of the 
volunteer team,“A Century of Show and Tell: The Seen and Unseen of IR” 
2018. CMDR COE Disasters Management Course (28 May -1 June 2018). 
2017. CMDR COE Strategic Decision Making for Crisis Response Operations (November 2017) 
2016. ERASMUS + Program, Catholic University of Lille, France - Research Fellowship, Public Lecture on: 
"The long path to reconciliation in violent conflicts. Some reflections from Syria, Afghanistan and 
Burma/Myanmar". September 2016. 
2016, Seminar at crisis Management and Disaster Responses Center of Excellence, Sofia Bulgaria: 
Implications of Climate Change and Disasters on Military Activities, June 5-7.2016 
2014, Seminar for teachers from Bulgaria at the International School for Holocaust Studies, Yad 
Vashem (ISHS), Jerusalem 5 -12.09. 2014. 
2009 - NATO Public Diplomacy Division.  Visit to NATO Headquarters Brussels by University 
Professors from Bulgaria. Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria, PDD, NATO Countries Section, PDD 
(NC)(2009)0115, NATO HQ, Brussels, December, 2009. 
2004 -  Ethnic Conflicts and International Organizations, HESP Seminar at the Sofia University, 
Department of Political Science, lectured by Dr. Stephen Wolf; 
2003 -  Second-Track/Citizens Diplomacy, Seminar at the Sofia University, Department of Political 
Science, lectured by Prof. John Davis; 
2000  - American Studies Seminar, Athens; 
1999-2000  - Asian Studies Seminar, Athens; 
1998-1999 -  Databases in the American Libraries, Civic Education Project, Dr. Lauren Stara, USA; 
1998 - Libraries and Internet. Summer university seminar at CEU, Budapest; Hungary. 
1997  - Internet and the Libraries Seminar, Open Society Foundation, UNESCO, Dr. Krassimir Petkov; 
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2020-2018,  Институт за международни и 
регионални изследвания – ИРМИ 
 
 
2019- 2018 г. ВКБООН, България (UNHCR)  
 
 
2018-2017 г.  
Институт за международни и регионални 
изследвания – ИРМИ 
 
2016 г.  Институт за публична 
администрация  - ИПА/ МОН 
 
 
 
2016 г.  
Институт за международни и регионални 
изследвания – ИРМИ 
 
 
2015-2016 г. 
Коалиция «Майчино здравеопазване», 
Фондация «Родилница» 
 
 
2015г.  
Институт за международни и регионални 
изследвания - ИРМИ 

 
 
 
 

Проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешкия 
потенциал“,  (2018-2020г.), осъществяван  с подкрепата на Фондация „Америка за 
България”, обучител      

 
UNHCR ADG Participatory Assessment 2018/ ВКБООН - България. Проучване на нуждите на                                                        
търсещите и получили закрила лица, организирано съвместно с ДАБ (април-юни 2018). 

 
Проект „Лидерство за регионално развитие“ Изграждане и управление на мрежа за 
междурегионално сътрудниюество https://www.citylead.eu/bg) 

 
 

Обучение по стратегическо планиране  на екипите, които апробират модела на система за ранно 
предупреждение  в изпълнение на Стратегията за  превенция на риска от отпадане от 
предучилищното и училищното образование,  на територията на Северозападен район и 
Югоизточен район, 25-26. ноември 2016 година – Ловеч, 1.12..2016 Ямбол. 

  
Проект «Лидерство за регионално развитие», Обучение в лидерство, стратегическо планиране и 
застъпничество,  организиран от ИРМИ,  с финансовата подкрепа на Фондация  «Америка за 
България».Обучения във Варна, Бургас, Вършец, Пловдив и Стара Загора. https://www.iris-bg.org/ 

 
 

Проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и 
гражданските права в майчиното здравеопазване“,  финансиран чрез Програмата за подкрепа на 
НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014. www.ngogrants.bg.  

 
 

Обучителен семинар и обучение за обучители на тема:   
„СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ГРАЖДАНСКО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО. УЧАСТИЕ НА 
ГРАЖДАНСКИ ГРУПИ В ИЗРАБОТВАНЕТО И ПРОМЯНАТА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ”, 
организиран от ИРМИ и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  EEA Grants. 
Плевен (25-27.02.2015), Стара  Загора (30.03-1.04.2015) и Бургас (3-5.04.2015) 
ЛЕКТОР 

 
2015 г.  
Национален младежки форум – НМФ 

 

„Структурен диалог и овластяване на младите” , обучителен семинар на Националния  младежки 
форум - НМФ, 20.02.2015  http://nmf.bg/ 
лекция за публичните политики: изграждане на публични политики – интереси и ценности; социален диалог. 

2014 г. 
Институт за изследване на Холокоста - Yad 
Vashem, Israel  
и Министерство на образованието 

 

 
Seminar for teachers from Bulgaria at the International School for Holocaust Studies, Yad Vashem (ISHS), 
Jerusalem, Israel, organized in cooperation with Bulgarian Ministry of Education. 
September 5 -12, 2014 

2013 г. 
Европейски социален фонд,  ОПАК, Проект 
А10-13-36/11.01.2012г 
Областна Администрация, Монтана и 
Foundation Knowledge Society 

 

“Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за 
развитие в област Монтана” 
(8-10.07.2013)  
обучение на тема „Обучение за оценка на въздействието на експерти от общинските и областна 
администрация, 8 и 9.07.2013г. в  гр. Монтана. 
ЛЕКТОР  

2013 г. 
СДК  съвместно между  СУ „Св. Климент 
Охридски”  и РЕСПОНСА 

 

"Развитие на организационни способности и компетентност за административно 
управление на публично учебно заведение" 
Уебинар „на темата "Стратегическо планиране в публичния сектор" с участници - директори на 
учебни заведения” , 30.11-7.12.2012 г. 
Проведена лекция и тест 
http://responsa.bg/academy-responsa-sdk-uchebni-zavedenia.php 
 
 
 
 

https://www.citylead.eu/bg
https://www.iris-bg.org/
http://www.ngogrants.bg/
http://nmf.bg/
http://responsa.bg/academy-responsa-sdk-uchebni-zavedenia.php


  Автобиография 

  © Европейски съюз, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Страница 5 / 5  

 

2011-2013 г. 
Програма за учене през целия живот  
на ЕС– ЕРАЗЪМ  

 

Интензивна програма ЕРАЗЪМ „Осъществяване на публични политики в различна икономическа,     
политическа и културна среда”  (2010-2013) 
(Лектор и асистент на координатора) 

2013-2014 
СУ «Св. Климент Охридски» 

 

 
Проект BG051РО001-4.3.04-002 „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за 
електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет 
- Разработен  1 курс „Управление на конфликти и трудови отношения” , изследовател 

2012-2013 г.  
Фонд НИ на СУ №98/03.05.2012 г. 

 

        Политическата намеса в администрацията: български контекст и последици (2012-2013г.), 
        Изследовател 

2011-12 г. 

СУ  «Св. Кл. Охридски», 

Факултетски проект, финансиран от държавния бюджет, участие като изследовател в проект „Да се 
учим и да действаме”. Провеждане на практически обучения и семинари за повишаване на 
ефективността на учебния процес (2011-2012 г.), изследовател 

2010 г. СУ  «Св. Кл. Охридски», Факултетски проект, финансиран от държавния бюджет, ръководител на  проект „Стратегически 
тенденции в развитието на публичната администрация 2010-2011 г.” - Тестване на методики  
за оценка на ефективността на публичната администрация и административното обслужване в 
България 

2009 г. НИС при Софийски университет 
„Св. Климент Охридски”. 

Участие като изследовател в проект Анализ на приложението на национални стратегическли 
документи на областно ниво; участие в семинар на тема «Координация на секторните политики». 

2008 г. Сдружение «Академична лига за 
Югоизточна Европа»,  

 

 «Източноевропейски тръст за демокрация». Изследовател по проект «Предизвикателства на 
национализмите» и участие в семинари. 

2005-2008 г. 

OSI - Europe Foundation, Hungary, HESP 

 

2013 г. 

AFP, Returning Scholar. Разработване на изследователски проекти, участие в конференции и 
семинари за подобряване на предподавателската дейност 
 
Конференция организирана от Министерството на отбраната на Република България и  
Военна академия „Георги С.Раковски“, 14 ноември 2013 г., Военна академия „Г.С.Раковски“, гр. София  
на тема: „Системата за планиране на гражданските ресурси за отбрана и развитието на невоенният 
компонент на отбранителните способности на страната” 
Доклад на тема: „Процесът на планиране на политики и развитието на отбранителната система 
на страната“. 

 

Членство 

 

Член на Българската асоциация по политически науки – БАПН 

Публикации 
 

 
“Визии за управление на „умни градове” : Отражения от европейски практики и 
показатели за изпълнение” //В: „Демократичност, децентрализация, 
самоуправление”. Юбилеен сборник в чест на Милена Стефанова. 
Университетско издателство СУ „Св. Кл. Охридски”. София, 2019, ISBN: 978-
954-07-4665-4 
„Отвъд случайността: Оценката на въздействието и риска при бедствия в България”. В:  Сбо рник с 
доклади от годишна конференция на  Катедра ПА, „Оценката на въздействието и въздействието на 
оценката”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018 г. 
“Укрепване на отбраната в ЕС чрез ПСС: Отвъд засиленото сътрудничество и колективната 
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