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Преподавателска дейност: 
Наименование 
на курса 
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60/30 1993 -  СУ „Св. Кл. Охридски” – 
политология 

Местна власт и 
управление 
 

60/30 1997 - СУ „Св. Кл. Охридски”-Публична 
администрация 
Политология 

Местно 
самоуправление  

45/15 2008- СУ „Св. Клиемнт Охридски 9 
„регнално развитие и политика”, 
ГГФ 
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администрация  
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управление 
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управление 
 

30/30 1998-2002 ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” 

Местно 
самоуправление 

30/30 1999-2001 ПУ”Паисий Хилендарски” 

Регионална 
политика 

30/0 1995/1997 СУ „Св. Кл. Охридски” – 
политология 

Сравнително 
местно 
управление 

30/0 1995/1997 
 

СУ „Св. Кл. Охридски” – 
политология 

Сравнително 
местно 
самоуправление 

30/0 2009 -  СУ „Св. Кл. Охридски”- публична 
администрация 

Централна 
администрация 
 

60/30 1997 - 2007 СУ „Св. Кл. Охридски”- публична 
администрация 

Сравнителна 
европейска 
публична 
администрация 

60/60 2003- СУ „Св. Кл. Охридски”- публична 
администрация 

Многостепенна 
система за 
управление 

60/0 2005 -  СУ „Св. Кл. Охридски”- публична 
администрация 

Управление на 
големия град 

30/0 2003- СУ „Св. Кл. Охридски”- публична 
администрация 
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децентрализация  

Да, 2008 
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2002-2005 Регионални структури на 
управление  

Да, 2008 

2007 - 2010 Европеизация на 
управленския елит 

Да, 2010 

2009- Модели за оценка на 
изпълнението на 
държавните служители 

 

2010-  Капацитет на местните 
власти на Р България за 
участие в политиките на 
ЕС 

 

 
Работа по проекти (моля, посочете проектите, в които сте участвали, като заглавията на 
международните посочите на оригиналния им език): 
 
Наименование на проекта Продължителност (от – до) Каква длъжност е 

изпълнявал в рамките на 
проекта 

Оценка на социалното 
въздействие на реформата в 
българските железници, 
възложител Световна банка 

2011-2011 експерт -социолог 

„Изследване на условията на 
труд в България”, възложител 
ГИТ, София,  
 

2010 -2010 експерт- социолог 

„Разработване на дългосрочна 
програма за политиката на 
доходите от труд” – 
възложител МТСП,  
 

2009 – 2009 експерт – анализатор позиции 
заинтересовани страни 

„Анализ на състоянието на 
доходите от труд и на 
политиката на доходите от 
труд в Република България” – 
възложител МТСП,  
 

2008 – 2009 експерт - социолог 

„Изработване и прилагане на 
методика за измерване на 
„Индекс на доброто 
управление на общините” по 
проект №К08-12-1-C/09.07.08 
„Прилагане на принципите на 
доброто управление в местната 
власт”, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд,  
 

2008-2009 ръководител на екип 

Осигуряване на експертно-
организационна подкрепа при 
провеждане на процеса на 
наблюдение на изпълнението 
по Оперативна програма 
“Развитие на човешките 
ресурси”, възложител МТСП 
 

2008-2008 Консултант 

”СОФИЯ, ПЛЕВЕН, СЛИВЕН 
– ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В 
ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ”, 

2008-2009 експерт 
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финансиран от ОП 
„Административен капацитет”, 
съфинансирана от 
Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд,  
BG051PO002/08/1. 2-02  
 
„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”, експерт –
анализатор на политики и 
практики, възложител МС на Р 
България 
 

2008 – 2008 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 

Организиране и провеждане на 
многомодулни специализации 
за служители от държавната 
администрация 
 

2007-2010 Ръководител на 
следдипломните 
специализации и 
представляващ Софийски 
университет в консорциума с 
НБУ 

Проект “Пилотно прилагане на 
система за качество на 
административното 
обслужване”; финансиран от 
Институт “Отворено 
общество” – София по 
програма “Реформа в местното 
управление” 

2002-2003 експерт – социолог. 

Indicators of Local Democracy 
in EU Accession Countries, 
сравнително международно 
изследване, финансирано от 
Инициатива местно 
самоуправление, Институт 
Отворено  общество – 
Будапеща 

2002 - 2003 ръководител на екипа за 
България 

“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 на проекта 
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Регионални измерения на 
Европейската публична 
адмимистрация, Финансиран 
от Фондация “Отворено 
общество” – София, 

2001 ръководител на проекта 

Българска магистърска 
програма по публична 
администрация, ТЕМПУС 
проект 

1998-2000  член на колектива 

Прозрачност в управлението 
на общинската собственост и 
обществените поръчки 

2001 - 2002 експерт 

Институционална и 
гражданска отговорност за 
здравната реформа на местно и 
регионално равнище 

2001-2002 експерт 

Младежки центрове в община 
Велико Търново и район Банкя 

1999-2000 експерт 

Центрове за етническо 
партньорство в общините 
Кърджали, Джебел и 
Асеновград 

2000-2001 експерт 

Обучение на секретари на 
общини по публична 
администрация 

2001-2002 експерт 

Създаване на условия за 
самоорганизиране общността 
на младите администратори в 
България” 

1997-1998 експерт 

Методика за обучение на 
държавни служители 

1997-1998 ръководител 

 
Членство в професионални сдружения и съюзи (български и международни): 
Българска асоциация по политически науки 
NISPAcee 
 
Членство в редакционни колегии: 
Наименование на 
изданието 

ISSN Кога Къде (държава) 

Сп. 
Администрация 

 От 2000-2005 България 
 

 
Членство в научни съвети и други органи и общности:  
СНС по политология (2003 – 2007) 
ФС на Философски факултет  (1999- ) 
Общински съветник в СОС, председател на ПК нормативна уредба и местно самоуправление, член на ПК 
Европейска интеграция (2003-2007) 
Член на работна група към Министерски съвет на Р България за разработка на проект за Стратегия за 
децентрализация (2006) 
Асоциация на българските градове и региони,  секретар (2006 - ) 
Институт за местно и регионално развитие, секретар(2006 - ) 
Член на УС на Фондация “Институт Отворено общество” – София (2009 - ) 
Председател на УС на Поделение „СБО” – СУ „Св. Климент Охридски” (2010 -) 
Член на OLA – Observatory of Local Autonomy -  европейска мрежа на изследователи, държави и 
представители на териториални власти за изследване на процесите на децентрализация и управление на 
местните власти със седалище Университет на Лил, Франция – (2010 - ). 
Член на Национална комисия за присъждане на етикета за иновациии и добро управление на местно ниво 
към МРРБ (2011 - ) 
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По-важни публикации: 

• L’autogestion locale en Bulgarie, Dans: Krasteva, A. A. Tododrov (Eds.) Les Sciences Politiques en Bulgarie, 
Presses de la Nouvelle Universite Bulgare, Sofia, 2010 ISBN 978-954-535-609-4 

• Защита на „обществения интерес” при управление и разпореждане  с общинската собственост, В: Любенов, 
М. (състав.) «Българската политология пред предизвикателствата на времето», УИ «Св. Климент 
Охридски», 2010, ISBN 9789540730554 

• “State of Local Democracy in Bulgaria” (co autor ) in: Gabor Soos (ed.) State of Local Democracy in East and 
Central Europe, Local Government and Public service reform Initiative, Open Society Institute, 2006, available in  
http://lgi.osi.hu/publications/2006/340/Soos_complete_low_res_2.pdf, ISBN: 963 9419 93 1; 978 963 9419 
93 3 (print), ISBN: 963 9419 94 X; 978 963 9419 94 0 (online) 

• Децентрализацията като аспект на интеграционния процес, В: Стефанова М., Е. Калфова (Състав.) 
Децентрализация и интеграция: регионално и местно управление, С., 2004 

• Местна власт и местно самоуправление, Ариадна, С., 2003 
• Регионализмът в христиандемократическата ценностна система, Сп. “Разум”, бр. 2/2002 
• Книга за българските чорбаджии, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", С. 1998 
• Местната власт и младите хора или защо и как да участвам в местното самоуправление, С., 1998 
• Местната власт в България, С., 1997, Изд. “Хейзъл” 
• Местното самоуправление в България, В: Въведение в публичната администрация в европейски контекст, 

съст. Т. Танев, “Гал Ико”, С. 2000 
• 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. 

• Децентрализацията в България - резултати и перспективи, Материали от международна конференция 
“Децентрализация и демократичен процес”, София, 3 и 4 декември 1998 г. 

• Очакванията на младите администратори от административната реформа и Закона за държавния служител, 
“Парламентарна демокрация”, Специален брой, 1998 

• “Местната власт в България - предпоставките за реална реформа”, Материали от международна научна 
конференция, В. Търново, 8-10 май, 1997 

• Моделът на местна власт в България, “Парламентарна демокрация”, бр. 6/1997 
• Органите на местната власт и разпределението на отговорностите между тях, "Парламентарни изследвания", 

май, 1995 
• Местни финанси. Световна практика, "Парламентарни изследвания", м. октомври 1995 
• Критерии за демократизация на местната власт,  "Политически изследвания", кн. 3, 1993 
• Хроника на законодотелството в областта на местното самоуправление в България, "Наблюдател", бр. 5, 

1993 
• Чорбаджиите в борбите за общинската власт през Възраждането, ГСУ , ПНИЛ за политическо поведение, т. 

83-84, С., 1992 
• Чорбаджийският салтанат през Възраждането - символ на реална политическа мощ, "Социологически 

проблеми", кн. 4, 1990 
• 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, т. 77, С., 1983 

• Някои аспекти на ролята на българските чорбаджии в политическия живот през Възраждането, ГСУ, ПНИЛ 
за политическия живот на българина,  т. 80-81 

•  Local Autonomy, In Genov, N. and A. Krasteva (Eds.)Bulgaria 1960-1995. Comparative Charting of  Social  
Change.  National and Global Development, Sofia 1999 

• Community and Neighbourhood Types, In Genov, N. and A. Krasteva (Eds.) Bulgaria 1960-1995. Comparative 
Charting of  Social  Change. National and Global Development, Sofia 1999 

 
 
       


