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ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ОПИТ    
 

 

 

От Декември 2022 – до сега Доцент 

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, катедра “Публична администрация” 

Университетски преподавател по Основи на публичния мениджмънт, Публични политики, 
Социална политика, Методи и техники за анализ на публични политики, Управление на проекти 
и др.; 

От Февруари 2011 – до 
Декември 2022 

Главен асистент 

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, катедра “Публична администрация” 

Университетски преподавател по Основи на публичния мениджмънт, Публични политики, 
Социална политика, Методи и техники за анализ на публични политики, Управление на проекти 
и др.; 

От Януари 2010 – до сега Член на редакционна колегия на научно списание  

Списание „Публични политики.bg“ 

Електронно списание за управление и политики  
 
 

От Април 2022 – до Декември 
2022 

Експерт изследовател – по проект 

 НИС при СУ, Фонд Научни изследвания 

 Експерт изследовател – по проект „ Административни казуси в дигитална научно-практическа 
мрежа ” 
 

От Април 2021 – до Декември 
2021 

Експерт изследовател – по проект 

 НИС при СУ, Фонд Научни изследвания 

 Експерт изследовател – по проект „ Оценка на динамиката в необходимите компетенции за 
работа в публичната администрация ” 
 

От Юни 2021– до Декември 
2021 

Експерт изследовател – по проект 

 НИС при СУ, Фонд Научни изследвания 

 Експерт изследовател – по проект „ Съдържание и комуникация на публичния образ. 
Представата за университетски специалности в епохата на тотална медийна среда ” 
 

От Април 2020 – до Декември 
2020 

Експерт изследовател – по проект 

 НИС при СУ, Фонд Научни изследвания 

 Експерт изследовател – по проект „ Еволюция на парадигмите в административната наука и 
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модернизация на обучението по Публичната администрация ” 
 

От Декември 2011 – до 
Октомври 2019 

Член на факултетска комисия 

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, катедра “Публична администрация” 

Член на Комисията по научноизследователска и проектна дейност на Философски факултет 
 
 

От Април 2019 – до Декември 
2019 

Експерт изследовател – по проект 

НИС при СУ, Фонд Научни изследвания 

Експерт изследовател – по проект „Публичните политики през призмата на мрежите за тяхното 
осъществяване” 
 

От Юни 2018 – до Декември 
2018 

Експерт изследовател – по проект 

НИС при СУ, Фонд Научни изследвания 

Експерт изследовател – по проект „Разработване на индекс за състоянието на публичното 
управление в България” 
 

От Юни 2016 – до Декември 
2016 

Експерт изследовател – по проект 

НИС при СУ, Фонд Научни изследвания 

Експерт изследовател – по проект „Гражданско участие в процеса на формулиране и 
осъществяване на публични политики” 

От Септември 2016 – до 
Октомври 2016 

Експерт - изследовател 

Офис за икономическа политика и регионално развитие, Полша и ЕК 

Национален експерт за България по поръчка – изследване по поръчка на Европейската 
комисия за безопасни условия на труд и определяне на гранични стойности при работа с 
канцерогени и мутагени 
 

От Януари 2016 – до Юни 2016 Експерт - консултант 

Министерство на образованието и науката 

Подготовка на група „Институционално обновление и добро управление“ към Организацията за 
черноморско икономическо сътрудничество 

От Септември 2015 – до 
Ноември 2015 

Лектор 

Национален младежки форум 

Лектор на обучение по проект „Насърчаване на включването на младежките организации и 
младите в процесите на формулиране на политики и вземането на решения съвместно с 
институциите на местно, регионално и национално ниво“ 

 
 

От Април 2015 – до Юли 2015 Експерт 

НИС при СУ и Държавна агенция за закрила на детето 

Експерт по Функционален анализ на администрацията на Държавна агенция за закрила на 
детето 

От Октомври 2013 – до 
Декември 2013 

Експерт 

Бреинсторм и Община Дулово 

Експерт изследовател – по проект Функционален анализ на администрацията на Община 
Дулово  

От Юни 2013 – до Декември 
2013 

Координатор и експерт изследовател – по проект 

НИС при СУ, Фонд Научни изследвания 
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Експерт изследовател – по проект „Административните практики в България – оценка на 
политиките” 
 
 

От Юни 2013 – до Ноември 
2013 

Експерт изследовател – по проект 

НИС при СУ, Фонд Научни изследвания 

Експерт изследовател – по проект „Спасяване на българските евреи” 

От Юли 2011 – до Август 2013 Администратор на проект 

Катедра Публична администрация, СУ и  Център за развитие на човешките ресурси 

Администратор по проект „Публични политики в различна среда”, Интензивна програма 
Еразъм към Център за развитие на човешките ресурси; 

От Май 2013 – до Юни 2013 Експерт - изследовател 

УНИЦЕФ, Риск Монитор; 

Член на изследователски екип по проект „Ефекти от миграцията върху деца, останали в 
България, чиито родители работят и живеят в чужбина”  
 
  

От Април 2013 – до Юни 2013 Експерт по организационен проект 

Институт за развитие на публичната среда 

Експертна дейност по проект „Програма за развитие и устойчивост на ИРПС“ 
 
  

От Април 2012 – до Декември 
2012 

Експерт - изследовател 

Агенция НОЕМА и Министерски съвет 

Член на изследователския екип по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане 
на стажантски програми в държавната администрация„  
 

От Ноември 2011 – до 
Декември 2011 

Автор на мултимедиа и реклама 

 Фондация „Млади музикални дарования“ 

 Дейности по подготовка на фестивал Млади музикални дарования 
 

От Юли 2011 – до Декември 
2011 

Експерт - изследовател 

Агенция НОЕМА и Български институт по стандартизация 

 

 

 

 

 

От Май 2011 – до Септември 
2011 

Член на изследователския екип по Проект „Разработване на стратегически план и мерки за 
развитието на Българския институт за стандартизация за периода до 2017” по ОП 
„Конкурентоспособност“ 

 

Координатор на проект и експерт 

НИС при СУ, Фонд Научни изследвания 

 

 

 

От Май 2010 – до Декември 
2010 

Координатор на проект и експерт – изследовател, Проект „Да се учим и да действаме”  
 

 

Координатор на проект и експерт 

НИС при СУ, Фонд Научни изследвания 

 

 

 

 

 

От Юни 2009 – до Октомври 
2009 

Координатор на проект и експерт – изследовател, катедра „Публична администрация“ СУ „Св. 
Климент Охридски”; Проект „Тестване на методики за оценка на ефективността на публичната 
администрация и административното обслужване в България.” 

 

Експерт - изследовател 

НИС при СУ и Министерство на труда и социалната политика 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

 

 

 

 

 

От Май 2009 – до Октомври 
2009 

Експерт- изследовател по Проект „Изготвяне на дългосрочна програма за доходите от труд в 
Република България” по задание на МТСП  

 

Координатор на проект и експерт 

НИС при СУ, Фонд Научни изследвания 

 

 

 

От Юни 2009 – до Октомври 
2009 

Координатор на проект и експерт – изследовател по Проект „Стратегически тенденции в 
развитието на българската публична администрация”  

 

Координатор и експерт 

НИС при СУ, Фонд Научни изследвания 

 

 

 

 

От Юни 2008– до Ноември 2009 

Координатор на проект и експерт – изследовател, Проект „Създаване и апробация на модел за 
изследователски център за публични политики и управленски стратегии”, финансиран от МОН, 
СУ „Св. Климент Охридски“  

 

Експерт – изследовател 

НИС при СУ и Министерство на труда и социалната политика 

 

 

 

 

От Февруари 2006 – до Март 
2006 

Изготвяне на изследователски проект на тема „Анализ на състоянието на доходите от труд и на 
политиката на доходите от труд в Република България” по задание на МТСП  

 

Стажант 

Министерски съвет на Република България 

 

 

 

От Октомври 2005 – до 
Декември 2005 

Стажантска и административна дейност 
 
 

 

Стажант 

ЕКОН към Център за икономическо развитие 

 Редакторска дейност в информационен сайт 
 

От Февруари 2010 -  до 
Декември 2014 

Доктор по публична администрация (политология) 

Редовен докторант в Катедра Публична администрация, Философски факултет, Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“  

Тема на дисертационния труд „Промяната на публичните политики. Европейска политика на 
заетост”, защитен на 23.03.2015 

От Октомври 2007 -  до Март 
2009 

Магистър по „Публичен мениджмънт и политики” 

Катедра Публична администрация, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ 

Магистърска теза „Влияние на европейската политика по заетост върху българските 
национални приоритети“ 

Златен медал на Ректора на СУ за отличен успех 

От Октомври 2005 -  до Юли 
2009 

Бакалавър по „Политология”  

Катедра Политология Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Специализация „Европейска интеграция“ 
Завършен с отличен успех 
 

От Октомври 2007 -  до Юли Специалист по „Международни отношения“ 
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Научни и научно-
изследователски публикации   

 

1. Петров, С., Организациите с идеална цел - същност, роли, управление, УИ "Св. Климент 
Охридски", 2022 

2. Петров, С., Потребителските организации като форма на гражданска самоорганизация, 
Публични политики.bg, vol:13, issue:1, 2022 

3. Петров, С., Гражданската защита като компонент на гражданската сигурност в Европейския 
съюз, Публичното управление след 2020: какво знаем, когато не знаем нищо? Доклади от Пета 

2009 Център за образователни услуги към СУ „Св. Климент Охридски” 

Допълнително придобита квалификация по „Международни отношения” – 2-годишен 
квалификационен курс; 

Завършен с отличен успех 

От Октомври 2003 -  до Юли 
2007 

Бакалавър по „Публична администрация” 

Катедра Публична администрация, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ 

Завършен с отличен успех 

От Септември 1998 -  до Юни 
2003 

Средно образование „Икономика и мениджмънт“ 

Техникум по икономика „Георги С. Раковски” гр. Варна. 

Средно образование със специалност Икономика и мениджмънт, втора професионална степен 
– счетоводител; 
 

Майчин език Български език 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език В2 В2 В2 В2  В2 

  

Немски език В1 В1 В1 В1 В1 

 .  

 

Комуникационни и 
организационни умения 

Отлични комуникационни и организационни умения, придобити по време на дългогодишна 
работата като университетски преподавател и член на изследошателски екипи 

Дигитални умения САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията 

Комуникация 
Създаване на 
съдържание 

Сигурност 
Решаване на 

проблеми 

 Свободно ниво Свободно ниво Свободно ниво Свободно ниво Свободно ниво 
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международна конференция по „Публична администрация“, 2022 
4. Петров, С., Процесът на стандартизация – същност, логика и механизми за справедливост, 

Aдминистративната справедливост като елемент на доброто управление. Доклади от Четвърта 
международна конференция по „Публична администрация“, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, София, 2020, съставители: Петров, С., Танев, Т., 2021 

5. Танев, Т., Петров, С. "Теория на управлението в публичната сфера", ISBN:978-954-07-5062-0, 
Университетско издателство "Св. Кл. ОХридски", София, 2020 

6. Petrov, S., After the Local Elections in Bulgaria in 2019 - a Profile of the Municipal Mayors, PUBLIC 
POLICY.BG, issue:1, 2020 

7. Петров, С., Статут и социален профил на българския общински кмет, Демократичност, 
децентрализация, самоуправление. Юбилеен сборник в чест на 60 годишнината на доц. 
Милена Стефанова, редактор/и:Петров, С. Калфова, Е., 2019 

8. Петров, С., Пазарът на труда в България - преходът продължава, Сборник от Трета 
международна конференция по публична администрация, редактор/и:Милена Стефанова, 
2019 

9. Петров, С., Призванието на социалния учен и публичното управление, НАКЪДЕ СМЕ 
ТРЪГНАЛИ? Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор д.п.н. Тодор Танев, 
2018 

10. Петров, С., E. Калфова, Накъде сме тръгнали. Уводни думи, НАКЪДЕ СМЕ ТРЪГНАЛИ? 
Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор д.п.н. Тодор Танев, 2018 

11. Петров, С., Танев, Т. , Анализът на политики - мотивиран курс за публично действие, в Приноси 
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заетост , Публични политики.bg, ISSN 1314-2313;, брой:1, 2015,  

18. Петров, С., Промяна на публичните политики чрез учене и обмен на знания, Политически 
изследвания, брой:3-4, 2015. 

19. Петров, С., Отвореният метод на координация – нещо ново, нещо старо или нещо назаем, 
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1314-2313;, брой:Докторантски брой, 2012,  

22. Петров, С., Доходите от труд и политиката на доходите от труд в Румъния, Публични 
политики.bg, ISSN 1314-2313;, брой:2, 2011. 

 
 


