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Научни интереси 

- стареене на населението и социално-икономическо развитие, междупоколенчески 

неравенства и достъп до права и ресурси в третата и четвъртата възраст, политики 

за включване на възрастните; 

- миграция, етничност и  интеграция; 

- права и възможности на хора с различен икономически и социален статус в 

областта на заетостта, образованието, здравните услуги, дългосрочната грижа. 

Образование 

2012 – Доктор, Икономика, Университет за национално и световно стопанство 

Дисертация: „Политики за включване на възрастните хора в икономическия и социалния 

живот” 

2004 – Магистър, Прогнозиране и планиране, Университет за национално и световно 

стопанство 

2002 – Бакалавър, Прогнозиране и планиране – модул „Национално планиране“, 

Университет за национално и световно стопанство 

Summer school -  Future Leaders of Ageing Research in Europe, NUI Galway (2012) 

Summer school - The European Social Model at the Crossroads: Conceptual Tools for Analysing 

Critical Points, ENS Cachan, Paris (2010) 

Научни и административни длъжности  

от 2018 – Доцент по статистика и демография, в областта на „Структури на населението: 

възрастови и етнически и миграции“, Департамент Демография, ИИНЧ– БАН  

2012-2018 – Главен асистент по статистика и демография, Департамент Демография, 

ИИНЧ– БАН  

2010-2012 – Асистент, Департамент Демография, ИИНЧ – БАН 



2008-2010 – н.с. III ст., Център за изследване на населението – БАН  

2006-2009 и 2012-2016 – Хоноруван асистент, УНСС,  катедра „Маркетинг и стратегическо 

планиране” 

ВРИД Ръководител на секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението“, 

Департамент Демография в ИИНЧ - БАН (2020 -до момента) 

Участие в научни проекти (последни пет години) 

2020-2023 - Колко са социални социалните държави в старееща Европа? 

Типологизация според дългосрочната грижа, Финансиране: планов проект по бюджетна 

субсидия на БАН, Позиция в проекта: Ръководител на проекта 

2017-2018 - Мерки за преодоляване на демографската криза, Финансиране: 

Министерски съвет, Позиция в проекта: Координатор на група: „Смъртност, стареене и 

качество на живот“, Участник в група: „Уязвими групи и общности“ 

2017 - „Изготвяне на национална стратегия в областта на енергетиката”, Финансиране: 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД, Договор № 3-2017/30.01.2017г., Позиция в проекта: 

Ръководител на група: „Анализ на продължителността на живота и на възрастовата 

структура на населението на България за периода 2015-2040 г.“, Участник в група: 

„Анализ на естественото движение на населението в България за периода 2015-2040 г. – 

раждаемост, смъртност, естествен прираст“ 

2017 - Външна оценка на изпълнението на националната стратегия за интеграция на 

ромите - 2016 г., Финансиране: Национален съвет по етнически и интеграционни въпроси 

към Министерски съвет на Република България, Позиция в проекта: участник в проекта 

2016-2017 - Миграционен опит и промяна в нагласите към труд, образование, 

джендърни и семейни отношения на българските роми, Финансиране:  Програма за 

подпомагане на младите учени в БАН, Договор № ДФНП-…21/20.04.2016, Позиция в 

проекта: Ръководител на проекта 

2012 – 2020 - Възрастните хора в България - възможности за социално включване в 

контекста  на техните нагласи и потребности, Финансиране: планов проект по 

бюджетна субсидия на БАН, Позиция в проекта: Ръководител на проекта 

2014 – 2016 - Превенция/спиране на маргинализацията на роми чрез създаване на 

модел за развитие на общността, Финансиране: Фондация „Велукс” - Германия чрез 

Know-How Centre НБУ, Позиция в проекта: участник в проекта 

Преподавателска дейност и ръководство на докторанти  

Семинарни занятия за бакалаври по „Прогнозиране и планиране”, УНСС 

Избрани публикации (10 бр. от последните 10 години) 
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