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АВТОБИОГРАФИЯ 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  СТАНИМИРОВА, МАРИЯ РАДОСЛАВОВА 

Адрес  ГР. ВАРНА, 9002, УЛ.”КИРИЛ ШИВАРОВ”9 , ВХ.Ж, АП. 7. 

Телефон  0882/164690 

E-mail  maria_stanimirova@ue-varna.bg; maria_stvanimirova@abv.bg 

Дата на раждане  22 ЮНИ 1977 Г. 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  ОТ 05. 2015  Г. ДО МОМЕНТА 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет – Варна, гр. Варна, бул.”Княз Борис I” 77 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование 

• Заемана длъжност  Доцент, Ръководител катедра „Аграрна икономика“ 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Преподавател по „Аграрен маркетинг”, „Управление на поземлените ресурси“, 
„Маркетингови проучвания“, „Управление на качеството”, „Бизнес консултиране”, и др.  

 

• Дати (от-до) 

  

ОТ 05. 2010  Г. ДО 05.2015 Г. 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет – Варна, гр. Варна, бул.”Княз Борис I” 77 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование 

• Заемана длъжност  Доцент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Преподавател по „Аграрен маркетинг”, „Управление на поземлените ресурси“, 
„Маркетингови проучвания“, „Управление на качеството”, „Бизнес консултиране”, и др.  

 

• Дати (от-до)  ОТ 09.2003 Г. ДО 05. 2010 Г. 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет – Варна, гр. Варна, бул.”Княз Борис I” 77 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Образование 

• Заемана длъжност  Главен асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Преподавател по „Аграрен маркетинг”, „Управление на качеството”, „Анализ на 
дейността на аграрното предприятие” и др.  

   

• Дати (от-до)  от 01.1999 г. до 07. 2003 г. 

• Име и адрес на работодателя  ЕТ „Виктор – 84”  – Варна  

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Изпълнение на технически дейности по възстановяване на собствеността върху 
земеделски земи и гори; изграждане и осъвременяване на картата на възстановената 
собственост; регистрация и пререгистрация на земеделски земи и гори 

• Заемана длъжност  Аграрикономист 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Участие при изготвяне на планове за гороразделяне по ЗВГЗГФ на общини от 
Варненска (Аксаково), Шуменска (Каспичан) и Добричка (Крушари) област 

 

• Дати (от-до)  от 05.1997 г. до 01. 1999 г. 

• Име и адрес на работодателя  ЕТ „Виктор – 84”  – Варна  

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Изпълнение на технически дейности по възстановяване на собствеността върху 
земеделски земи и гори; изграждане и осъвременяване на картата на възстановената 
собственост; регистрация и пререгистрация на земеделски земи и гори 

mailto:maria_stanimirova@ue-varna.bg
mailto:maria_stvanimirova@abv.bg
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• Заемана длъжност  Технически оператор 

• Основни дейности и 
отговорности 

 

 

 

 Участие при изготвяне на планове за земеразделяне по ЗСПЗЗ в общини от Варненска 
област (Аксаково), Силистренска (Силистра) и Добричка (Крушари) област. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2000 – 2003 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет – Варна 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по икономика, научна специалност (шифър): 05.02.18 - Икономика и 
управление (селско стопанство) 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Доктор 

 

• Дати (от-до) 

  

1998 – 1999 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет – Варна 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по икономика, специалност “Аграрна икономика” 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 

 Магистър  

• Дати (от-до)  1994 – 1998 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет – Варна 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Бакалавър по икономика, специалност “Аграрна икономика” 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Бакалавър  

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома. 

 

МАЙЧИН ЕЗИК 

  

Български 

 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

• Умения за четене  Отлично ниво 

• Умения за писане  Отлично ниво 

• Умения за разговор  ОТЛИЧНО НИВО 

 

  РУСКИ ЕЗИК 
• Умения за четене  ОТЛИЧНО НИВО 

• Умения за писане  ДОБРО НИВО 

• Умения за разговор  ДОБРО НИВО 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 

специфично оборудване, машини и 
др. 

  

 

Компютърни умения - Word, Excel, Power Point. Маркетингов софтуер - SPSS, PcGive и 

др. 
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СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 
 

Участие в проекти 
 

 Да 
 
 
 
 

  
Година (от - до):   2013 – 2014 г. 

Проект: „Рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен привлекателно място за развитие на 
туризма”. Проект, финансиран от ОП за развитие на сектор „Рибарство“.  

Позиция: 
 

Експерт по социологическо изследване 

Година (от - до):   2013 – 2014 г. 
Проект: „Социалното предприемачество - мисия за равенство между различните”. Проект, 

финансиран от ОП“Развитие на човешките ресурси“, номер на проекта BG051PO001-7.0.07.  
Позиция: 

 
Експерт по социологическо изследване 

Година (от - до):   2013 – 2014 г. 
Проект: „Социалният кооператив – добри практики и възможности за интеграция на 

маргиналните групи”. Проект, финансиран от ОП“Развитие на човешките ресурси“, номер 
на проекта BG051PO0017.0.07-0054-C002.  

Позиция: 
 

Експерт по социологическо изследване 

Година (от - до):   2013 – 2014 г. 
Проект: „Конкурентоспособност на селските райони в България – състояние и възможности 

за повишаването й” – НП 89; Проект за научно изследване, финансирано със средства, 
отпуснати целево от Държавния бюджет за научна дейност през 2013.  

Позиция: 
 

Ръководител проект 

Година (от - до):   2013 – 2015 г. 
Проект: „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - 

бизнес; Проект, финансиран по ОП “Управление на човешките ресурси“, номер на проекта: 
BG051PO001-7.0.07-0036 

Позиция: Експерт 
 

Година (от - до):   
 
2013 – 2016 г. 

Проект: QUALITY AND ENVIRONMENTAL FOCUS AT UKRAINIAN 

UNIVERSITIES, 544454-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-JPGR 
Позиция: Експерт 

 
Година (от - до):   

 
2012 – 2013 г. 

Проект: „Дистанционното обучение – съвременен подход в системата на академичното 
образование за подобряване качеството на човешките ресурси” BG051PO001-4.3.04-
0036; одобрен за финансиране по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни 
форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”  по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г на Европейския социален фонд.  

Позиция: Експерт учебна документация 
 

Година (от - до):   2011 – 2012 г. 
Проект: “Проучване на територията на общините Девня и Аксаково и осигуряване на 

информация за Стратегията за местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково” в 
изпълнение на Договор № РД50-148/13.10.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мерки: "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и "Управление 
на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната 
територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от 
ПРСР за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. 

Позиция: Анализатор 
 

Година (от - до):   2009 – 2011 г. 
Проект: “Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и 

опазване на природните ресурси” Проект за научно изследване, финансирано със 
средства, отпуснати целево от Държавния бюджет за научна дейност. Утвърден със 
заповед № РД  21.03-28/2009 г. 
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Позиция: Анализатор 
 

Година (от - до):   2008 – 2010 г. 
Проект: „Интегриран подход за диверсификация на икономиката на селските райони в 

България” Проект за научно изследване, финансирано със средства, отпуснати целево от 
Държавния бюджет за научна дейност. Утвърден със заповед № РД-10-2121/16.09.2008 г. 

Позиция: Анализатор 
 

Година (от - до):   12.2007 г. – 07.2008 г. 
Място: Община Бяла, област Варна 

Проект: "Активни услуги на пазара на труда" – трета фаза. Проект "Виртуален Бизнес 
инкубатор в община Бяла". Финансиране – Световната банка. Договор № 316034080704 / 
04.12.2007 г. - Агенция по заетост. 

Позиция: Маркетингов специалист 
 

Година (от - до):   01.2007 г. – 06.2007 г. 
Място: Община Долни Чифлик, област Варна 

Проект: „Активни услуги на пазара на труда” – втора фаза - планиране на местното 
икономическо развитие. Финансиране – Световната банка. Договор № 316025060649 - 
Агенция по заетост. 

Позиция: Секторен анализатор – сектор „Селско и горско стопанство” 
 

Година (от - до):   
 
12.2007 г. – 07.2008 г. 

Място: Община Ветрино, област Варна 
Проект: "Активни услуги на пазара на труда" – трета фаза. Проект "Виртуален Бизнес 

инкубатор в община Ветрино". Финансиране – Световната банка. Договор № 
316034080702 / 04.12.2007 г. - Агенция по заетост. 

Позиция: Маркетингов специалист 
 

Година (от - до):  2001 – 2003 
Проект: ,,Развитие на арендния модел на земеделие в Добрички регион в условията и 

приоритетите на програма САПАРД и Националния план за развитие на земеделието 
и селските райони” Номер на проекта: № НИД 21-03-13/2001 г.  

Позиция: Анализатор. 
 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 

ДЕЙНОСТ                  

                                   
 

 Над 50 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и 
чужбина в следните области: управление на поземлените ресурси; бизнес консултиране; 
аграрен маркетинг; развитие на селските райони и др. 

Автореферат 
 
 
 

Монографии и студии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научни статии 

 Станимирова, М. Пазарът на земеделска земя в България (на примера на област 
Добрич). Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор”. Варна, 2003. 
 
1. Станимиров, Е. И М.Станимирова. Конкурентоспособност и капацитет за устойчиво 
развитие на икономическите субекти в селските райони от област Варна. Изд.“Наука и 
икономика“, ИУ-Варна, 2014 (монография). 
2. Дойчинова, Ю., Кънчев, И., Митева, А., Станимирова, М. и др. Възможности на 
подхода Лидер за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните 
ресурси. Изд. комплекс УНСС, С., 2013 (монография). 
3. Ангелов, Д., Кънчев, И., Дойчинова, Ю., Станимирова, М. и Р. Николов. Интегриран 
подход за диверсификация на икономиката на селските райони във Варненска област. 
Изд.”Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2013 (монография). 
4. Станимирова, М. Комасацията в селските райони на България. Изд.”ГеаПринт”, 2009 
(монография). 
5. Кънчев, И., Дойчинова, Ю., Ангелов, Д., Митева, А., М. Станимирова. Развитие на 
арендния модел на земеделие в Добрички регион. Изд. “Стопанство”, УНСС, С., 2002 
(монография). 
6. Ангелов, Д., М. Станимирова. Икономически аспекти на собствеността върху 
земеделската земя в България (на примера на област Добрич). Годишник на ИУ-Варна, 
т.77, Изд.”Наука и икономика”, ИУ - Варна, 2005, с. 109 – 144 (студия). 
7. Stanimirova, М. Marketing aspects of business consulting. Journal “Economy and 
Business. International Scientific Publications”.  Vol. 2, 2008 (студия). 
 
8. Станимирова, М. Възможности за диверсификация на икономически дейности в 
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Научни доклади 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

селските райони. Юндола, С. 2012  
9. Stanimirova, M., Georgieva, T. Information Flows with the Integrated Model for the 
Development of Rural Areas // Trakia Journal, Vol. 9, 2011 
10. Ангелов, Д. и М. Станимирова. Фактори, оказващи влияние върху покупко-
продажбата на земеделска земя в област Добрич. Сп. ,,Икономика и управление на 
селското стопанство”, бр. 5, 2003, с.34-39. 
11. Ангелов, Д. и М. Станимирова. Изследване на влиянието на сезонния фактор със 
сделките със земеделска земя в област Добрич. Сп.”Известия”, бр.1, Изд.”Наука и 
икономика”, ИУ-Варна, 2003, с. 11-20. 
12. Станимирова, М. Консултантската дейност по икономика и управление в България. 
Сп.”Известия”, бр.1, Изд.”Наука и икономика”, 2007, с. 37-47. 
13. Станимирова, М. Проблеми и насоки за развитие на селското и горското стопанство в 
община Долни Чифлик. Сп. „Известия”, бр.4, Изд.”Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2008. 
14. Станимирова, М. Комасацията като инструмент за интегрирано развитие на селските 
райони. Сп. ”Управление и устойчиво развитие”, кн. 3/4, Изд. на Лесотехнически 
Университет, София, 2009.  
15. Станимирова, М. Комасацията - средство за стимулиране развитието на селските 
райони в Европа. Сп. „Известия”, бр.2, Изд.”Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2009. 
16. Станимиров, Е. и М. Станимирова, Взаимодействие между структурите на 
гражданското общество и общинската администация в общ. Девня. Сп. „Известия”, Изд. 
”Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2009. 
 
17.  Станимирова, М. Методика за изследване на нагласите и готовността на студентите 
и безработните, завършили висше образование лица, за предоставяне на данни за 
включване в системата за сътрудничество “университет-бизнес”. Сборник с анализи 
„Добри практики за иновативно взаимодействие „университет-бизнес“. 2014. 
18. Станимирова, М. Възможности за комасация в контекста на политиката за развитие 
на селските райони в България. Конференция катедра «Аграрна икономика», 2010. 
19. Станимирова, М. Възможности за приложение на проекти за комасация в Добрички 
регион. Конференция ИУ. 2010. 
20. Станимирова, М и Т. Георгиева. Социалният капитал и значението му за развитието 
на селските райони. Международна юбилейна научна конференция: „Икономиката и 
управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”, Свищов, 2011. 
21. Станимирова, М. Изследване капацитета на земеделски производители в област 
Варна. Конференция на ИУ-Варна, 2012.  
22. Станимирова, М. Тенденции и перспективы развитие рынка земледенческих угодий в 
Болгарии. Дагестан, 2012.  
23. Станимирова, М. Възможности за сътрудничество с МИГ. Конференция на катедра 
„Аграрна икономика”, ИУ – Варна, 2012. 
24. Киречев, Д. и М. Станимирова. Субсидиране на българското земеделие в условията 
на преход. Сборник с доклади от международна юбилейна научна конференция 
„Икономиката и развитието на обществото”, том II. Университетско издателство, ИУ-
Варна, 2001, с. 198-204. 
25. Станимиров, Е. и М. Станимирова. Необходимост от изследване на потребителската 
удовлетвореност от ИСЗ. Сборник с доклади от научна конференция на младите научни 
работници – Шкорпиловци, 2005, Изд.„Наука и икономика”, ИУ-Варна, с. 5-12. 
26. Турлакова, Т. и М. Станимирова. Перспективи за развитие на бизнес консултантската 
дейност в България. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 
,,Икономика, инвестиции, Европейски съюз”, Изд. ,,Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2006, с. 
81-87. 
27. Станимирова, М. Пазарът на земеделска земя в България – тенденции и перспективи 
за развитие.  Сборник с доклади от юбилейна научно - практическа конференция 
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