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Лична информация
Име
Адрес
Телефон
Факс
E-mail(s)

Националност
Дата на раждане
Пол

Предпочитана длъжност /
Сфера на работа

Милена Христова Стефанова
София, 1220, ж.к. „Надежда” бл. 272, вх. Й, ап. 253
(359- 2) 971 51 84 -служебен, GSM 088 841 9046
(359 -2) 97 15 184,
milstef@mail.bg, mstefanova@phls.uni-sofia.bg

българка
12/01/1958
жена

Преподавател Образование и наука

Трудов стаж
Дати
Заемана длъжност
Основни дейности и отговорности

Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа

От декември 2015 до сега
Доцент, доктор на политическите науки
Преподаване на дисциплините Местна власт и администрация, Сравнително местно
самоуправление, Сравнителна европейска публична администрация, Публичен интерес,
Система на многостепенно управление, ръководство на магистърска програма „Европейска
публична администрация“
СУ „Св. Кл. Охридски”, София 1504, бул. „Цар Освободител” 15, Философски факултет,
катедра Публична администрация
Наука и образование

Дати

От декември 2011 до декември 2015 г.
Заемана длъжност
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
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Заместник – ректор
Учебна дейност ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, отговаря за акредитацията
СУ „Св. Кл. Охридски”, София 1504, бул. „Цар Освободител” 15,
Наука и образование

Заемана длъжност
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя

От ноември 2007 до ноември 2011
Заместник –декан на ФФ
Магистърски програми

Вид на дейността или сферата на
работа

СУ „Св. Кл. Охридски”, София 1504, бул. „Цар Освободител” 15, Философски факултет,

Вид на дейността или сферата на
работа

Наука и образование

Дати
Заемана длъжност
Основни дейности и отговорности

Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност
Основни дейности и отговорности

От октомври 2003 до октомври 2007
Доцент, ръководител катедра Публична администрация
Преподаване на дисциплините Местна власт и администрация, Централна администрация,
Сравнителна европейска публична администрация, ръководство на катедра и специалност,
ръководство на магистърски програми
СУ „Св. Кл. Охридски”, София 1504, бул. „Цар Освободител” 15, Философски факултет,
катедра Публична администрация
Наука и образование
От октомври 2003 до ноември 2007
Общински съветник
Председател на Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба
Член на Постоянна комисия по европейска интеграция и връзки с гражданското общество
Член на УС на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия

Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност
Основни дейности и отговорности

Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност

Столичен общински съвет, София, ул. „Московска” № 33
Местно самоуправление

От 1997 до сега
Доцент
Преподаване на дисциплините Местна власт и администрация, Централна администрация,
Многостепенно управление, Управление на големия град, Сравнително местно
самоуправление, Публична администрация, Проекти в местната администрация, Публичен
интерес
СУ „Св. Кл. Охридски”, София 1504, бул. „Цар Освободител” 15, Философски факултет,
катедра Публична администрация
Наука и образование

От 1995 до 1997 г.
Главен асистент
Преподаване на дисциплините Местна власт и администрация, Сравнително местно
самоуправление
СУ „Св. Кл. Охридски”, София 1504, бул. „Цар Освободител” 15, Философски факултет,
катедра Политология
Наука и образование

От 1982 до 1995
Специалист

Основни дейности и отговорности

Изследователска дейност, организиране на социологически изследвания, обучение на
анкетьорски екипи, преподаване на дисциплината Местно самоуправление

Име и адрес на работодателя

СУ „Св. Кл. Охридски”, София 1504, бул. „Цар Освободител” 15, Философски факултет,
Лаборатория за политическия живот на българина
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Вид на дейността или сферата на
работа

Наука и образование

Образование и обучение
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация

От 1986 до 1990
Доктор по политология
Анализ на политики, политика и политически процес, местно и регионално развитие
СУ „Св. Кл. Охридски”, София 1504, бул. „Цар Освободител” 15, Философски факултет,
катедра Политология

Ниво по националната
класификация
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Ниво по националната
класификация

От 1976 до 1980
социолог
Обща социология, социологически методи, емпирични социологически изследвания,
социология на труда и социалната политика, организация и провеждане на теренни
проучвания, подбор и обучение на анкетьори и други
СУ „Св. Кл. Охридски”, София 1504, бул. „Цар Освободител” 15, Философски факултет,
катедра Социология
Попълва се при необходимост. (вж. Инструкциите)

Лични умения и
компетенции
Майчин език

Български

Други езици
Самооценяване

Разбиране

Разговор

Писане

Английски

В2

самостоятелно

В2

самостоятелно

В2

самостоятелно

В2

самостоятелно

В1

самостоятелно

Руски

С2

свободно

С2

свободно

В2

самостоятелно

В2

самостоятелно

В1

самостоятелно

Френски

В1

самостоятелно

В2

самостоятелно

А1

основно

А1

основно

А1

основно

Европейско ниво (*)

Слушане

Четене

Комуникативни
умения

Вербални умения

Социални умения и
компетенции

Имам добри комуникационни умения, придобити в работата ми като преподавател, работя
добре в екип, адаптирам се лесно в международна среда

Организационни умения и
компетенции

Лидерски и ръководни умения, придобити като заместник-ректор, заместник-декан и
ръководител катедра в СУ и като председател на комисия в СОС.
Организаторски опит, придобит от ръководството на много проекти в сферата на анализ на
политики, местно и регионално развитие, емпирични социологически изследвания,
образованието и науката и други.
Опит в управлението на екипи и проекти.

Компютърни умения и
компетенции
Свидетелство за управление на
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Отлично владеене на Microsoft Office( Word, Excel, Power Point), Internet E-mail
SPSS
Категория В

МПС
Други дейности
-



Допълнителна
информация

От 1995 Член на Българската асоциация по политически науки, от 2018
година член на УС на БАПН
2001-2005 Член на редакционната колегия на списание „Публична
администрация”
От 2005 Секретар на Асоциация на българските градове и региони
От 2006 г. Секретар на Институт за местно и регионално развитие
От 2007 до 2013 Член на редакционната колегия на списание «Политически
изследвания», издание на Българската асоциация по политически науки
2006 г. – 2006 г. Член на работна група за изработване на проект на
Стратегия за децентрализация на Р България
От 2010 – Член на Национална комисия за присъждане на етикета за
иновациии и добро управление на местно ниво към МРРБ

Публикации:

Дисертация доктор на науките
Милена Христова Стефанова, Публичният интерес в управлението на
местно ниво, СУ "Св. Климент Охридски" 2019
Дисертация доктор
Милена Христова Стефанова, Ролята на българските чорбаджии в
политическия живот през възраждането, Софийски университет "Св.
Климент Охридски"
1991
Книги
Милена Стефанова, Станка Делчева, Емил Йорданов, Практически
наръчник и инструментариум за по-добро регулиране, ISBN:978-6197262-12-4, Институт по публична администрация, София
2019
Милена Стефанова, Калоян Харалампиев, Татяна Томова, Елена
Калфова, Иван Нейков, Златка Господинова, Петромила Петрова,
Йордан Димитров, Доклад за резултатите от националното изследване
на условията на труд в България., ISBN:COBISS.BG-ID – 1284886756, с.
495, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, София
2012
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
Йордан Димитров, Елена Калфова, Милена Стефанова, Татяна Томова,
Иван Нейков, Национално изследване на условията на труд , София
2011
Милена Стефанова, Местната власт и младите хора или защо и как да
участвам в местното самоуправление, ФРМС, София 1998
Монографии
Милена Стефанова, Публичният интерес в управлението на местно ниво,
ISBN:978-954-07-4586-2, УИ "Св. Климент Охридски", София, 2019
Милена Стефанова, Местна власт и местно самоуправление, Ариадна,
София, 2003
Милена Стефанова, Книга за българските чорбаджии, Университетско
издателство "СВ. Кл. Охридски$, София, 1998
Милена Стефанова, Местната власт в България, Хейзъл, София, 1997
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Статии и студии в научни списания и сборници:
Milena Stefanova, METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ACTIVITIES OF
LOCAL AUTHORITIES TO PROTECT THE PUBLIC INTEREST, ПУБЛИЧНИ
ПОЛИТИКИ.bg, vol:10, issue:4, 2019,
Milena Stefanova, Challenges of the Implementation of the European Charter of
Local Self-Government in Bulgarian Legislation , LEX LOCALIS - JOURNAL OF
LOCAL SELF-GOVERNMENT, том:Vol. 16, брой:N 2, 2018, стр.:215-227,
doi:https://doi.org/10.4335/16.4.915-927(2018),
Милена Стефанова, Унификация на практики или измерване на специфики Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, ПУБЛИЧНИ
ПОЛИТИКИ.BG, том:9, брой:1, 2018, стр.:14-24
Милена Стефанова, Регионализмът в християндемократическата ценностна
система, Разум, брой:2, 2002
Милена Стефанова, Очакванията на младите администратори от
административната реформа и Закона за държавния служител,
“Парламентарна демокрация”, Специален брой, , 1998
Милена Стефанова, Моделът на местна власт в България, , “Парламентарна
демокрация”, брой:6, 1997
Милена Стефанова, Местни финанси. Световна практика, , "Парламентарни
изследвания", брой:6, 1995
Милена Стефанова, Органите на местната власт и разпределението на
отговорностите между тях, , "Парламентарни изследвания", брой:5, 1995
Милена Стефанова, Критерии за демократизация на местната власт,
"Политически изследвания", брой:3, 1993,
Милена Стефанова, Чорбаджиите в борбите за общинската власт през
Възраждането, ГСУ , ПНИЛ за политическо поведение, том:т. 83-84, 1992,
Милена Стефанова, Чорбаджийският салтанат през Възраждането - символ
на реална политическа мощ, Социологически проблеми, брой:4, 1990,
Милена Стефанова, Някои аспекти на ролята на българските чорбаджии в
политическия живот през Възраждането, ГСУ, ПНИЛ за политическия живот
на българина, том:80-81, 1988,
Милена Стефанова, За някои аспекти на проблема за отношението на
българското население към дейността на чорбаджиите в органите за народно
самоуправление. По материали от възрожденските вестници от периода
1855-1878 г. , ГСУ, ПНИЛ за политическия живот на българина, том:77, 1983,

Милена Стефанова, Децентрализацията на държавното управление:
"умрялата патица", 30 години реформи на публичното управление в
Централна
и
Източна
Европа,
редактор/и:Милена
Стефанова,
издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:73-90, ISBN:978-954-074843-6
Милена Стефанова, Доверието в публичните системи, "Европейските
ценности. Новата констелация", редактор/и:Георги Фотев, издателство:НБУ,
2019, стр.:103-114
Милена Стефанова, Етикетът за иновации и добро управление на общинско
ниво на Съвета на Европа - унификация на практики или измерване на
специфики, Международният трансфер на административни модели и
инструменти: възможности, ограничения и рискове, редактор/и:Татяна
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Томова и Симеон Петров, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018,
стр.:66-80
Милена Стефанова, Публичният интерес и оценката на въздействието,
Оценката
на
въздействието
или
въздействието
на
оценката,
редактор/и:Александър Маринов, издателство:Университетско издателство
"Св. Климент Охридски", 2018
Милена Стефанова, Стратегическият подход при управление и
разпореждането с общинска собственост, Накъде сме тръгнали? Юбилеен
сборник в чест на проф. дпн Тодор Танев, редактор/и:Елена Калфова и
Симеон Петров, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:66-78
Милена Стефанова, Перспективи пред развитието на децентрализацията на
държавното
управление
в
България,
География
и
приятели,
редактор/и:Веселин Бояджиев, издателство:Парадигма, 2016, стр.:475-485
Milena Stefanova, L’autogestion locale en Bulgarie, Les Sciences Politiques en
Bulgarie, , редактор/и: Krasteva, A. A. Tododrov , издателство:Presses de la
Nouvelle Universite Bulgare, Sofia, 2010
Милена Стефанова, Защита на „обществения интерес” при управление и
разпореждане с общинската собственост , Българската политология пред
предизвикателствата на времето, редактор/и:Милен Любенов, издателство:
УИ «Св. Климент Охридски», , 2010, стр.:228-246
Милена Стефанова, Децентрализацията като аспект на интеграционния
процес , Децентрализация и интеграция: регионално и местно управление,,
редактор/и:Милена
Стефанова
Елена
Калфова,
издателство:Мултитрейд&Микропринт, 2004, стр.:7-15
Milena Stefanova, Community and Neighbourhood Types , Bulgaria 1960-1995.
Comparative Charting of Social Change. National and Global Development,
редактор/и:Genov, N. and A. Krasteva , 1999, стр.:90-98
Milena Stefanova, Local Autonomy, Bulgaria 1960-1995. Comparative Charting of
Social Change. National and Global Development, редактор/и:Genov, N. and A.
Krasteva , 1999, стр.:98-101
Милена Стефанова, Децентрализацията в България - резултати и
перспективи, Материали от международна конференция “Децентрализация и
демократичен процес”, София, 3 и 4 декември 1998 г., 1998
Милена Стефанова, Децентрализацията и ролята на местните власти като
гарант за човешките права в България, Материали от международна научна
конференция “Правата на човека: икономически, политически и правни
аспекти”, София, 19 и 20 ноември 1998 г., 1998
Милена Стефанова, Стефанова, М. Местната власт в България –
предпоставките за реална реформа. г., с.97. , Сборник с материали от Втора
международна конференция :“Общества в, издателство:ВТУ, 1997
Студия в научно списание
Милена Стефанова, Общините в България - местната власт и
самоуправление, ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.bg, брой:2, 2018, стр.:84-107, Ref

Милена Стефанова, Местната власт и самоуправлението в общините,
Приноси към теорията и практиката на публичната администрация: Двадесет
години специалност „Публична администрация“ в Софийския университет“, ,
редактор/и:Тодор Танев и Милена Стефанова, издателство:Университетско
издателство, 2017, стр.:179-215
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Milena Stefanova, Rumyana Kolarova, Dimiter Dimitrov, Milena Minkova, State of
Local Democracy in Bulgaria, State of Local Democracy in East and Central
Europe,, редактор/и:Gabor Soos, издателство:Local Government and Public
service reform Initiative, Open Society Institute, , 2006, стр.:25-163, в
сътрудничество с чуждестранни учени
Милена Стефанова, Местното самоуправление в България , Въведение в
публичната администрация в европейски контекст, редактор/и:Тони Верхайен
Тодор Танев , издателство: Гал Ико, 2000, стр.:333-361
Проекти:
Support for Public Administration Reform, Финансиран от Европейска комисия,
2019-2020, член на екипа
Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на
местни политики“, договор № BG05SFOP001-2.009-0155-С001/27.12.2018 г.,
член на екипа, ОПДУ. 2018-2020.
«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”, член на
екипа, 2019 г.
«Включеност и увреждания», ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ
НА ЕИП 2014-2021, ACF 360, член на екипа. 2019-2021
„ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК И ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ПО-ДОБРО
РЕГУЛИРАНЕ“,
възложител
ИПА,
BG05SFOP001-2.004-0004-C01
и
наименование „Работим за хората“ укрепване капацитета на институциите за
посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“.
Оперативна програма „Добро управление», 2018, член на екипа
"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
МЕХАНИЗМИ
И
УМЕНИЯ
ЗА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ
АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО", възложител МС, 2018,
член на екипа
PSIA Bulgaria: Assessment of the impact of sector reform on the level of disposable
income of customers , Член на екипа, Световна банка 2016
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, Член на екипа, МТСП 2016

Изготвяне на Стратегия за децентрализация за периода 2016-2025 г. и
Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2016-2019 ,
Ръководител проект, МРРБ 2015,
Изготвяне на функционален анализ на Министерството на външните работи,
Член на екипа, МВнР 2015
Идентифициране на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни
и установяване на нагласите и потребностите им от съдържание, Член на
екипа, МОН, 2014
Изготвяне на стратегически анализ за нуждите на процеса по програмиране на
средствата по оперативната програма за развитие на човешките ресурси през
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следващия програмен период 2014-2020 г., Член на екипа, МТСП 2014
Изготвяне на функционален анализ на ДА Закрила на детето, Член, ДА Закрила
на детето 2014, член на екипа
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на
висшето образование, Член на екипа, 2013
Разработване на интегрирани вътрешни правила за работата на
администрацията на община Стралджа, Член на екипа, община Стралджа
2013
Превенция за безопасност и здраве при работа, Член на екипа, ИА ГИТ 2012
Техническа помощ за изпълнение на проект „Хоризонтален анализ на
системата за формулиране и реализация на научната политика на Република
България, Член на екипа, МОН
2012
Оценка на националната система за почтеност, Член на екипа, Трансперънси
интернешънъл, 2011
Оценка на социалното въздействие на реформите на железопътния транспорт в
България, Член на екипа, Световна банка, 2011
Изследване на условията на труд в България, Член на екипа, ИА ГИТ,2010
Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на
правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната
власт, Член на екипа, Министерство на правосъдието, 2010
Разработване на дългосрочна програма за политиката на доходите от труд,
Член на екипа, МТСП, 2009
„Анализ на състоянието на доходите от труд и на политиката на доходите от
труд в Република България”, възложител Министерство на труда и социалната
политика, август 2008 – декември 2008; член на екипа.
„Изработване и прилагане на методика за измерване на „Индекс на доброто
управление на общините”, реализиран във връзка с проект №К08-12-1C/09.07.08 „Прилагане на принципите на доброто управление в местната власт”,
финансиран от ОП „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, възложител:
Омбудсман на Република България; ноември 2008 – април 2009; ръководител
екип експерти и социолог.
„София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите”,
осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет 2007
– 2013 г.”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ; септември 2008 – август 2009 г.;
член на екипа.
Осигуряване на експертно-организационна подкрепа при провеждане на
процеса на наблюдение на изпълнението по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007 2013 г.”, възложител Министерство на труда и
социалната политика; май 2008 – юни 2008 г. член на екипа
„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, 2008; експерт
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„Функционален анализ и оценка на капацитета на регионалните дирекции
“Социално подпомагане” и отделите за закрила на детето към дирекциите
“Социално подпомагане” във връзка с реализиране на целите и задачите на
Програмата за деинституционализация”, август 2007 – ноември 2007; -член на
екипа.
„Разработка на многофункционално комуникационно устройство за управление
на процесите в индустриалните предприятия”, Национален иновационен фонд,
създаване на методика и методология, 2006-2008; член на екипа.
„Планиране на местното икономическо развитие на община Якоруда”, Програма
Активни услуги на пазара на труда; декември 2006 – юни 2007; член на екипа.
Организиране и провеждане на многомодулни специализации за служители от
държавната администрация; 2007-2010. Възложител Министерство на
държавната администрация, ръководител.
„Разработване на методология за оценка и текущ мониторинг по изпълнение на
Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското
общество и Плана за действие към нея 2003-2004, както и разработване на
Плана за действие до 2007 г. и провеждане на обучение на експерти на
НССЕДВ по прилагане на методологията”; възложител: Министерски съвет на
Република България; декември 2005 – май 2006; член на екипа.
Експерт Проучвания и анализи във връзка с разработването на Общински план
за развитие за периода 2007 – 2013 на общини Девня, Бяла и Плевен; април
2005 – декември 2005; член на екипа.
“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”;
декември 2003 – май 2004; член на екипа
“Пилотно прилагане на система за качество на административното
обслужване”; финансиран от Институт “Отворено общество” – София по
програма “Реформа в местното управление”; Ръководство на организацията за
провеждане на изследвания; участие в екипа при създаването и реализирането
на система за въвеждане на данни, наблюдение на методологични отклонения
при въвеждането и обработването на данните в системата; октомври 2002 –
юли 2003
“Индикатори за демократично местно управление”, сравнително международно
емпирично социологическо изследване, финансирано от Инициатива местно
самоуправление, Институт Отворено общество – Будапеща; 2002 – 2003;
Ръководител на екипа за България.
“Подпомагане на следприватизационната реформа на предприятията изследване на приватизирани предприятия”, Private Sector Adjustment Loan
(PSAL), PHRD Funded;, март 2002 – май 2002 г.; член на екипа.
“Подобряване нивото на административните услуги”, Private Sector Adjustment
Loan (PSAL)”, PHRD Funded; Член на екипа.
“Партньорство между Софийски университет, катедра Публична администрация
и Университет на Маастрихт, Магистърска програма “Европейски публични
политики”, финансиран от програма HESР, Институт на Отворено общество –
Будапеща, 2000 – 2004; Ръководител проект.
„Прозрачност в управлението на общинската собственост и обществените
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поръчки”, 2001 – 2002; експерт
„Обучение на секретари на общини по публична администрация”, 2001-2002;
член на екипа
„Реформите в публичната администрация в Югоизточна Европа”(Public
Administration Reforms in Southeast Europe); 2001-2002; Ръководител на екипа за
България
„Регионални измерения на Европейската публична администрация”,
Финансиран от Фондация “Отворено общество” – София, 2001;ръководител на
екипа за България
“Функционален преглед на административните услуги за физически и
юридически лица”, PHARE BG 9317 – Реформа в Публичната администрация;
Възложител: Министерски Съвет на Република България; август 2000 –
ноември 2000, член на екипа
„Българска магистърска програма по публична администрация”, ТЕМПУС
проект, 1998-2000 г., член на екипа
"Децентрализация и демократизация: Седем години местно самоуправление в
страните от Източна и Централна Европа", организиран по инициатива на Local
Democracy in Poland, The State University of New Jersey RUTGERS;
"Изследване на публичната администрация в страните от Източна и Централна
Европа", съвместна инициатива на SIGMA (Support for Improvement in
Governance and Management in Central and Eastern European Countries), Paris и
Institute of Public Affairs in Warsaw.
Експерт по проект „Създаване на условия за самоорганизиране общността на
младите администратори в България”, със съдействието на Програма
Демократична мрежа, Институт за устойчиви общности, Американска агенция за
международно развитие.
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