
Europass 
автобиография 

Лична информация
Собствено (и) име (на) /

Фамилия(и)
Емилияна Михайлова Димитрова

Пол Жена
Дати

Заемана длъжност или позиция

Основни дейности и
отговорности

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата
на работа

30.05.2011 - до сега

Временно изпълняващ длъжността директор на, дирекция “Формиране, анализ и оценка 
на политиките” и държавен експерт в  дирекция “Формиране, анализ и оценка на 
политиките”, отдел „Политики за достъп до качествено образование“

Министър на образованието, младежта и науката, бул. „А. Дондуков” № 2А

Координиране на дейностите, свързани с разработването, анализа и оценката на 
образователни и младежки политики

Дати от 15.03.2010 до 30.05.2011
Заемана длъжност или позиция Държавен експерт в дирекция “Формиране, анализ и оценка на политиките”, отдел 

„Политики за образование и учене през целия живот”- Министерство на образованието, 
младежта и науката

Основни дейности и
отговорности

Организиране на дейности по разработване на бъдещи политики  и стратегически 
документи за професионалното образование и обучение и координиране на дейности 
по проекти

Име и адрес на работодателя Министър на образованието, младежта и науката, бул. „А. Дондуков” № 2А
Вид на дейността или сферата

на работа
Професионално образование и обучение и учене през целия живот

Дати от април 2005 – 15.03.2010
Заемана длъжност или позиция Началник отдел „Развитие и перспективи”, Дирекция „“Политика в професионалното 

образование и продължаващо обучение”- МОН
Основни дейности и

отговорности
Организиране на дейности по разработване на бъдещи политики  и стратегически 
документи за професионалното образование и обучение и координиране на дейности 
по проекти

Име и адрес на работодателя Министъра на образованието и науката, бул. „А. Дондуков” № 2А
Вид на дейността или сферата

на работа
Професионално образование и обучение

Дати 2000 - 2005
Заемана длъжност или позиция Държавен експерт в Дирекция “Политика в професионалното образование и 

продължаващо обучение”- МОН
Основни дейности и

отговорности
Изпълнение и организиране на дейности по разработване на политики за 
професионалното образование и обучение в областта на машиностроенето и 
осигуряване на професионалното направление с учебна документация 

Име и адрес на работодателя Министъра на образованието и науката, бул. „А. Дондуков” № 2А
Вид на дейността или сферата

на работа
Професионално образование и обучение

Дати 1994 - 2000
Заемана длъжност или позиция Експерт по машиностроене - МОН



Основни дейности и
отговорности

Организиране на дейности по разработване на учебна документация за 
професионалното направление машиностроене  

Име и адрес на работодателя Министъра на образованието и науката, бул. „А. Дондуков” № 2А
Вид на дейността или сферата

на работа
Професионално образование и обучение

Дати 1993 - 1994
Заемана длъжност или позиция Експерт по професионално образование

в Инспекторат по образованието на МОН, гр.София
Основни дейности и

отговорности
Изпълнение, координиране и контролиране на политиката в областта на 
професионалното образование на територията на регионален инспекторат София - 
град

Име и адрес на работодателя Министъра на образованието и науката, бул. „А. Дондуков” № 2А
Вид на дейността или сферата

на работа
Професионално образование и обучение

Дати 1993 
Заемана длъжност или позиция Учител 

Основни дейности и
отговорности

Провеждане на обучение за придобиване на професионално образование.

Име и адрес на работодателя Директор на Вечерен техникум - Перник
Вид на дейността или сферата

на работа
Професионално образование и обучение

Дати 1993 - 1991
Заемана длъжност или позиция Пом. директор  

Основни дейности и
отговорности

Организиране и контролиране на дейностите по учебна практика и организиране на 
обучение за придобиване на професионална квалификация от възрастни.  

Име и адрес на работодателя Директор на Вечерен техникум - Перник
Вид на дейността или сферата

на работа
Професионално образование и обучение

Дати 1986 - 1991
Заемана длъжност или позиция Гл. експерт в Окръжен народен съвет-Перник,

Управление “Просвета”
Основни дейности и

отговорности
Изпълнение, координиране и контролиране на политиката в областта на 
професионалното образование на територията на окръг Перник

Име и адрес на работодателя Началник на Управление “Просвета” в Окръжен народен съвет, гр. Перник
Вид на дейността или сферата

на работа
Професионално образование и обучение

Дати 1980 - 1986
Заемана длъжност или позиция Учител

Основни дейности и
отговорности

Провеждане на обучение за придобиване на професионално образование.

Име и адрес на работодателя Директор на СПТУ по машиностроене, Перник

Вид на дейността или сферата
на работа

Професионално образование и обучение

Образование и обучение

Дати
Наименование на придобитата

квалификация
Основни предмети/застъпени

професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация

22.06.2012 – 13.07.2012
Обучение по английски език, Intermediate

Развиване и усъвършенстване на комуникативни умения

English Communication School, Malta
Дати 17.10.2011 – 19.10.2011

Наименование на придобитата
квалификация

   Работен семинар «Професионални умения»

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Осигуряване на качество в професионалното образование и обучение



Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Британския съвет в Българи

Дати 18.07.2011 – 12.08.2011 
Наименование на придобитата

квалификация
Обучение по английски език, Intermediate

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Развиване и усъвършенстване на комуникативни умения

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

English Communication School, Malta

Дати 14.00.2011-18.03.2011
Наименование на придобитата

квалификация
Система за осигуряване на качество на ПОО в Англия

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Организиране на системата за осигуряване на качество в ПОО в Англия и 
институционалното и изграждане

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Британски съвет в Англия

Дати 12.10.2010 – 15.10. 2010
Наименование на придобитата

квалификация
Прилагане на Национална квалификационна рамка и Система за осигуряване на 
качество в професионалното образование и обучение в Ирландия
NFQ implementation, quality assurance and EQF Referencing

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Практически познания за организиране на дейности за разработване на Национална 
квалификационна рамка и Система за осигуряване на качество в професионалното 
образование и обучение

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Leargas, Ireland, Lifelong Learning Programe

Дати 27.09.2010 – 08.10. 2010
Наименование на придобитата

квалификация
Обучение по английски език, Intermediate

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Развиване и усъвършенстване на комуникативни умения

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

British Study Centres, School of English, Oxford

Дати 13.09.2010 – 24.09. 2010
Наименование на придобитата

квалификация
Обучение по английски език, Intermediate

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Развиване и усъвършенстване на комуникативни умения

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

British Study Centres, School of English, London

Дати 30.08.2010 – 10.09. 2010
Наименование на придобитата

квалификация
Обучение по английски език, Intermediate

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Развиване и усъвършенстване на комуникативни умения

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

English Communication School, Malta

Дати 2010
Наименование на придобитата

квалификация
Обучение по английски език В 2.1

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Комуникативен курс по английски език

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

AVO-Bell School of English

Дати 2009 
Наименование на придобитата

квалификация
Обучение по английски език В 2

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Усъвършенстване на езикови умения по английски език

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент за езиково обучение(ИЧС)



Дати 2008
Наименование на придобитата

квалификация
ITcard – сертификат за компютърна грамотност

Основни предмети/застъпени
професионални умения

сертификат за компютърна грамотност

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

ESI – European Software Institute tecnalia, MS Office State Administration Pack

Дати 2008
Наименование на придобитата

квалификация
Квалификационна рамка базирана на компетенции
Competence based qualification framework

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Разработването на система от професионални квалификации в Холандия

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

CEDEFOP-CINOP

Дати 2008
Наименование на придобитата

квалификация
Взаимно признаване на дипломи и квалификации

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Организиране на процеса на взаимното произаване на дипломи и квалификации 
учебен стаж:Германия - Секретариат на постоянната конференция на провинциите на 
Република Германия – Бон; Холандия – Nuffic и Colo

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Федерално Министерство на икономиката и технологиите, Германия и Министерство на
труда и социалната политика, България

Дати 2008
Наименование на придобитата

квалификация
Разработване на Национална квалификационна рамка 

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Европейската квалификационна рамка – принципи и индикатори, Социално 
партньорство, турската система за професионално обучение и участието на 
работодателите в процеса на обучение

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Британски съвет

Дати 2007
Наименование на придобитата

квалификация
Система за осигуряване качеството на професионалното образование и обучение в 
Обединеното кралство и страните от Балкански полуостров и Източна Европа

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Структура на професионалното образование и обучение в Обединеното кралство, 
Организиране на система за осигуряване на качество в Обединеното кралство и 
Румъния, Управление на качеството

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Британски съвет

Дати 2007 - 2008
Наименование на придобитата

квалификация
Английски език

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Усъвършенстване на езикови умения по английски език

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  Департамент за езиково обучение

Дати 2007
Наименование на придобитата

квалификация
Европейски социален фонд – възможности за инвестиции в човешките ресурси

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Разработване на проекти по оперативни програми «Развитие на човешките ресурси» и 
«Административен капацитет»

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Институт за публична администрация и европейска интеграция

Дати 2006
Наименование на придобитата

квалификация
Система за осигуряване качеството на професионалното образование и обучение в 
Дания

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Структура на професионалното образование и обучение в Дания, Организиране на 
система за осигуряване на качество, Управление на качеството в училище

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Европейскоа фондация за обучение/ETF/

Дати 2006



Наименование на придобитата
квалификация

Методика за обучение на възрастни

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Използване на Методическото ръководство за обучение на възрастни

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Балкански институт за пазар на труда и социална политика, ГОПА Кънсалтънс

Дати 2004 – 2005 
Наименование на придобитата

квалификация
Предприсъединителни финансови инструменти, структурни фондове и Кохезионен фонд
на ЕС

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Запознаване с европейските финансови инструменти и разработване на стратегии за 
планиране 

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Институт за публична администрация и европейска интеграция

Дати 2005
Наименование на придобитата

квалификация
Английски език

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Усъвършенстване на езикови умения по английски език

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  Департамент за езиково обучение

Дати 2003
Наименование на придобитата

квалификация
Английски език

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Усъвършенстване на езикови умения по английски език

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  Департамент за езиково обучение

Дати 2003
Наименование на придобитата

квалификация
Английски език

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Усъвършенстване на езикови умения по английски език

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  Департамент за езиково обучение

Дати 2003
Наименование на придобитата

квалификация
Системата за професионално образование в Австрия

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Професии за професионално образование и обучение в Австрия

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

CEDEFOP – bm:bwk

Дати 2002
Наименование на придобитата

квалификация
Актуални и промени в счетоводното и данъчно законодателство през 2002 г.

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Законодателни промени през 2002 г.

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Национален консултационен  център „Решение” ООД

Дати 2001
Наименование на придобитата

квалификация
Експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и 
качество на промишлените продукти

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Европейско техническо законодателство, Европейски и интернационални норми, 
Системи за качество, Управление на качеството

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

TUF – Akademie, Rheinland

Дати 2001
Наименование на придобитата

квалификация
Немски език

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Усъвършенстване на езикови умения по немски език



Име и вид на обучаващата или
образователната организация

did, Германия 

Дати 2001
Наименование на придобитата

квалификация
Официален експерт на Националната агенция за професионално образование 
иобучение

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Дейности на експертната комисия, Прилагане на критериите за оценяване на 
обучителни институции за провеждане на професионално обучение 

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Националната агенция за професионално образование иобучение, България

Дати 2001
Наименование на придобитата

квалификация
Счетоводно приключване на 2001 г., очаквани промени в счетоводното 
законодателство

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Очаквани законодателни промени през 2002 г.

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Национален консултационен  център „Решение” ООД

Дати 2000
Наименование на придобитата

квалификация
Немски език

Основни предмети/застъпени
професионални умения

   Усъвършенстване на езикови умения по немски език

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

   Езикова школа „Престиж”

Дати 1999
Наименование на придобитата

квалификация
Електронни таблици „Excel” 

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Работа с програмен продукт „Excel”

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Техникум по транспорт и енергетика - София

Дати 1999
Наименование на придобитата

квалификация
Усъваршенстване на професионалното образование и обучение

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Обучение в Англия, Ирландия и Дания по Алтернативни методи на обучение, 
Управление на училището, Организация и безопасност на труда в училищните 
лаборатории и работилници, Методи за оценяване на професионалното образование и
обучение, Управление и качество на контрола в училището, Система за вътрешно 
оценяване при модулното обучение, Система за външно оценяване при модулното 
обучение, Подходи към оценяването на основата на резултати или изпълнение, 
Планиране на курикулума при професионално обучение  

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Европейски консорциум

Дати 1998 
Наименование на придобитата

квалификация
AutoCAD 14

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Работа с програмен продукт AutoCAD 14

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Autodesk, Authorized Training Center, Немско-Български център, - Пазарджик

Дати 1998
Наименование на придобитата

квалификация
Master Series – I-deas

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Работа с програмен продукт I-deas

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

InTechna Ltd., България

Дати 1997
Наименование на придобитата

квалификация
Немски език



Основни предмети/застъпени
професионални умения

   Усъвършенстване на езикови умения по немски език

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  Департамент за езиково обучение

Дати 1996
Наименование на придобитата

квалификация
Професионалното образование и обучение в Германия и развитие на човешките 
ресурси

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Системата на професионалното образование и обучение в Германия

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

CDG – Carl Duisberg Gesellschaft e.V.

Дати 1992
Наименование на придобитата

квалификация
Педагогическа правоспособност

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Педагогика, психология, методика на обучението, педагогическа практика

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Технически университет, София

Дати 1991 
Наименование на придобитата

квалификация
Първи клас - квалификация

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Специална професионална подготовка, педагогика, психология и методика на 
обучението

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  Департамент за усъвършенстване на 
учители 

Дати 1987 - 1989
Наименование на придобитата

квалификация
Организация и управление на образованието 

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Дидактика, математическа статистика, методология на педагогическите изследвания, 
икономика на образованието, организация и управление на образованието, психология
на управленската дейност

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  Факултет по педагогика

Дати 1987
Наименование на придобитата

квалификация
Управление на училището

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Проблеми при управление на училището, теория и практика на възпитателната 
работа, Ръководство на учебния процес, управление на професионалната подготовка, 
икономика на професионалното образование, основи на информатиката

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Всесъюзен институт за повишаване квалификацията на работещите в системата на 
професионалното образование – Ленинград, СССР

Дати 1986
Наименование на придобитата

квалификация
Преподаване на специални теоретични предмети по машиностроене

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Методика на обучението по професионална подготовка, педагогика, психология

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Централен институт за 
усъвършенстване на учители и ръководни кадри

Дати 1985
Наименование на придобитата

квалификация
Втори клас - квалификация

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Професионална подготовка по технология на машиностроенето, педагогика и 
психология, методика на теоретичното обучение обучението

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Централен институт за 
усъвършенстване на учители и ръководни кадри

Дати 1985
Наименование на придобитата

квалификация
Методически анализ на структурата и съдържанието по предмета „Рязане на металите
и металорежещи машини”

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Методика на обучението по учебния предмет предмета „Рязане на металите и 
металорежещи машини”, психология на професионалното обучение



Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Централен институт за 
усъвършенстване на учители и ръководни кадри

Дати 1975 - 1980
Наименование на придобитата

квалификация
Машинен инженер, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи 
машини”

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Висше образование, магистър

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

ВИММЕСС - Русе

Дати 1971 - 1975
Наименование на придобитата

квалификация
Електротехник, специалност „Електронно изчислителна техника”

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Средно специално образование

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Техникум по електротехника, Русе

Лични умения и
компетенции

Майчин (и) език (езици) Български език
Чужд (и) език (езици) Английски, немски, руски

Самооценяване Разбиране Разговор Писане
Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно

устно изложение
Език

                                           английски
В1

Ниво на
владеене -

самостоятелно
В1

Ниво на
владеене -

самостоятелно
В1

Ниво на
владеене -

самостоятелно
В1

Ниво на
владеене -

самостоятелно
А2

Ниво на
владеене

-
самостоя

телно
Език

                                                 немски А2
Ниво на

владеене -
основно

А2
Ниво на

владеене -
основно

А2
Ниво на

владеене -
основно

А2
Ниво на

владеене -
основно

А1
Ниво на

владеене
- основно

Език
руски

В2
Ниво на

владеене -
самостоятелно

В2
Ниво на

владеене -
самостоятелно

В2
Ниво на

владеене -
самостоятелно

В2
Ниво на

владеене -
самостоятелно

В1

Ниво на
владеене

-
самостоя

телно
Език

македонски
В2

Ниво на
владеене -

самостоятелно
В2

Ниво на
владеене -

самостоятелно
В2

Ниво на
владеене -

самостоятелно
В2

Ниво на
владеене -

самостоятелно
А1

Ниво на
владеене

-
самостоя

телно
(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Социални умения и
компетенции

Умения за работа в екип

Организационни умения и
компетенции

Управление, координиране и организиране изпълнението на дейности в системата на 
професионалното образование

Компютърни умения и
компетенции

Компютърни умения: компютърна грамотност и умения за работа със специализиран 
софтуер -Word, Интернет, Exel, AutoCAD14 в курсове

Свидетелство за управление
на МПС

Свидетелство за управление на МПС, категория В и М от 15.05.2000, МВР - Перник. 

Допълнителна
информация



Участие в проекти 

Дати

Наименование

Извършвани дейности

Дати

Наименование

Извършвани дейности

Дати

Наименование

Извършвани дейности

Дати

Наименование

Извършвани дейности

2012 - 2014
Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ BG051PO001-4.3.03 „Създаване на 
система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и
компетенции”
Тестване и изграждане на Национална система за валидиране на знания, умения и 
компетенции

2011 - 2014
Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ BG051PO001-3.2.03 „Разработване и 
въвеждане на система за управление на професионалното образование в 
професионалните училища”
Разработване на индикатори за осигуряване на качество в професионалното 
образование и,  обучение на училищни екипи за изграждане на модели за осигуряване 
на качество и тестване на единна национална система за управление на 
професионалното образование в професионалните училища”

2009-2011
Съвместен проект на Министерството на образованието, младежта и науката и 
Британския съвет в България „Умения за заетост“
Проведени две национални конференции за обсъждане и приемане на национален 
подход за осигуряване на качество в ПОО в съответствие с Препоръката на 
Европейския парламент и на Съвета от 18.06.2009г. за създаване на Европейска 
референтна рамка 
за осигуряване на качество в ПОО, разработен модел за осигуряване на качество в 
ПОО и наръчник за самооценяване на професионалните гимназии, участие в обучение

2007-2009
Съвместен проект на Министерството на образованиетоу младежта и науката и ГОПА 
– КОНСУЛТАНТ, като представител на Германското дружество за техническа помощ 
„Насърчаване на професионалното обучение на възрастни и заетостта в България”. 
Разработен модел за валидиране на знания, умения и компетентности, наръчник за 
валидиране и тестван модел за три професии

Дати 2006 - 2008
Наименование Туининг проект „Прилагане на европейското законодателство за свободното движение 

на хора в Република България” между Федерално Министерство на икономиката и 
технологиите, Германия и Министерство на труда и социалната политика, България

Извършвани дейности Ключов експерт по взаимното признаване на дипломи и квалификации
Дати 2007

Наименование  Комуникационна стратегия за присъединяване на Р България към ЕС
Извършвани дейности Отговорен експерт за обсъждане разработването на секторни квалификации, 

необходими за  изграждане на национална квалификационна рамка
Дати 2006

Наименование Проект на Европейската фондация за обучение /ETF/, Торино
Извършвани дейности Координатор по проект „Разпространение на Копенхагенския процес”

Дати 1996 -1999
Наименование Проект по програма ФАР, Усъвършенстване на професионалното образование и 

обучение
Извършвани дейности Отворен експерт по модулите: Разработване и пилотно прилагане на стандарт и 

модули за обучение по професията „Машинен техник”; Участие в разработването на 
система за осигуряване на качество на професионалното образование  и обучение; 
Участие в разработване на философия за изграждане на Национална агенция за 
професионално образование и обучение



Заемани позиции
2010 – и до настоящия момент
Представител на Националната координационна точка за осигуряване на качество в 
професионалното образование и обучение в европейската мрежа на Националните 
координационни точки 

2009 – и до настоящия момент
Алтернативен  член на България в европейската мрежа за трансфер на кредити в 
професионалното образование и обучение/ ECVET/

2008 – 2010 
Представител на България в европейската мрежа за обучение на възрастни
2007 – и до настоящия момент
Алтернативен член на Управителния борд на Европейската фондация за обучение
/ETF/
2006 –  и до настоящия момент
Член на управителния съвет на Националната Агенция за професионално образование
и обучение
2000 - 2006
Председател на експертна комисия по машиностроене и металообработване към 
Национална Агенция за професионално образование и обучение
2006 - 2008
Член на Управителния съвет на проекг  по програма ФАР 2004 -2006 „Развитие на 
човешките ресурси и насърчаване на заетостта”


