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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Виктория Станимирова Станчева 
 

  

 България, гр. Варна, 9000  

 0882164723 

 Vstancheva@ue-varna.bg  

Социална мрежа/чат  Viktoria Stancheva   

Пол женски  Националност българска  

 

ТРУДОВ СТАЖ   

 

  

От м.09.2015г. до сега 

 

 

 

 

 Асистент в катедра „Маркетинг” 

Икономически университет – Варна 

▪ Подготовка и провеждане на семинарни занятия по „Маркетинг” и „Маркетингов мениджмънт” 

От м.08.2015г. до сега 

 

 

 

 

Експерт сектор „Управленски анализи и рейтингова система” 

Икономически университет – Варна 

▪ Изготвяне на справки, анализи и прогнози за подпомагане на академичното ръководство при 
вземане и реализиране на управленски решения;  Анализ на различни рейтингови системи и 
ежегодните резултати на ИУ – Варна и идентификация на възможности за подобряване 
представянето на ИУ – Варна. 

От м.09.2012г. до м.09.2015 

. 

 

Хоноруван асистент 
Икономически университет – Варна 

▪ Подготовка и провеждане на семинарни занятия по дисциплина „Математика” пред студенти 
от ОКС „Бакалавър”, РО, дисциплина „Маркетинг” пред студенти от ОКС „Бакалавър”, ЗО и 
дисциплина „Политическа икономия на парите” пред студенти от ОКС „Магистър”. 

От м.02.2014г. до м.05.2014г. 

 

 

 

 

Стажант отдел “Маркетинг” 

Traveller ltd.,  http://traveller.bg/ 

▪ Планиране и организиране на маркетинговата дейност в компанията, реклама в социалните 
мрежи, поддържане на база данни с клиенти и др. 

От м.06.2013г. до м.09.2013г. Стажант отдел „Управленско счетоводство” 
 Fraport Twin Star Airport Management AD 

 ▪ Изготвяне на анализи за висшия мениджмънт, бюджетиране, разпределяне капиталовите 
разходи за новите пътнически терминали на летище Варна и Бургас, прогнозиране на 
продажби;  Всички дейности по време на стажа са извършвани на английски език. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

От м.09.2014г. до м.06.2015г. 

 
Магистър по икономика -  специалност  „Комуникации и бизнес 
развитие” 

 

Икономически университет - Варна 

От м.10.2014г.  до м.06.2015г. Магистър по икономика -  специалност „Корпоративни финанси”    

Икономически университет  - Варна 

От м.09.2010г. до м. 06.2014г. Бакалавър по икономика – специалност „Финанси”  

Икономически университет - Варна 

От  2005г. до 2010г. Средно образование – специалност „Математика и информатика” с 
преподаване на англ. и немски език 

Математическа гимназия „Атанас Радев” – гр. Ямбол 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Майчин език 

 

Български 
  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език C1  C1 C1  C1 C1 

Немски език B1  B1 A2  A2  A2  

 Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

Комуникационни умения и 

компетенции 

▪ Презентационни умения за работа пред различни типове аудитории и ефективна бизнес и 

академична комуникация в следствие от участия в редица конференции и опит като 

тренер/водещ в различни обучения.[Сертификат за треньор по дебатиране; Сертификат от 

двудневен обучителен курс „Емоционална интелигентност; Водещ на международен 

младежки форум „Youth Entrepreneurship Forum – Start Up 2015” – х. „Черно море”, 2015г.] 

▪ Леснa адаптaция в международна среда, благодарение на опит, придобит от участие в 13 

международни младежки обмени и тренировъчни курсове в над 10 страни в Европа. 

[Youthpass сертификати от участие в тренировъчни курсове в Италия, Испания, Австрия и 

Полша, международни обмени в Швеция, Германия, Унгария, Сицилия, Кипър, Македония, 

Гърция, Турция по програмата Erasmus+ (преди – Youth in Action), Австрийско-български 

летен колеж 2012г.] 

 

Организационни умения и 

компетенции 

▪ Компетенции и опит в управлението на екипи [Председател на Клуб Финанси при ИУ – Варна 

през две учебни години]; 

▪ Организация и координация при провеждане на събития и мероприятия, водене на 

преговори със спонсори, поглед към детайлите и успешно приоритизиране [Участие в 

организацията на двудневна международна конференция The New Economic Reality 2013 в 

ИУ – Варна, редица национални бизнес форуми и студентски конкурси]. 

 

Професионални умения и 

компетенции 

▪ Много добра работа в процеси по икономико-математическо моделиране 

Компютърни умения и 

компетенции 

▪ Много добра работа с инструментите на Microsoft Office™  - Word, Excel, Internet, SPSS, gretl, 

1C , Photoshop 

Свидетелство за управление на 

МПС 
▪ B 
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ДОПЪЛНИТЕЛНАИНФОРМАЦИЯ 
 

Публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Научни студии 

Николаев Р., К. Антонова, В. Станчева. Устойчивото развитие на строителните предприятия 
и модели  за неговата оценка. Студията е приета за печат в Годишник на Икономически 
университет – Варна 

Научни статии 

Николаев, Р., В. Станчева. Влиянието на преките чуждестранни инвестиции върху 
безработицата в България. Сп. „Известия”, бр.2/2013г., стр. 20-33. 

Научни доклади 

Николаев, Р., В. Станчева. Новата икономическа реалност и математическото 
моделиране: възможности и предизвикателства// Икономиката в променящия се 
свят: национални, регионални и глобални измерения - сборник с доклади от 
международна конференция, изд. „Наука и икономика”, Том 2/2015г., стр. 457-465. 
Станчева, В.  Проблеми на корпоративното ръководство при сделки по сливания и 
придобивания. Сборник с доклади от научно-практическа конференция 
"Предизвикателства пред международния бизнес", 17-19.04.2015г., гр. Русе, под печат. 
Станчева, В. Ползи за студентите на Икономически университет – Варна от изграждането 
на „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес”. 
Сборник доклади, гр. София, 2015г, стр. 51-57. 
Станчева В. и др. Славянски хляб ООД – представяне на фирмите от бизнес симултор 
„Комуникации и бизнес развитие”. Сборник с доклади от международна конференция 
„Бизнес образование и пазарна динамика”, Изд. СТЕНО, Варна, 2015г., стр. 170-174. 
Станчева, В. Моето бъдеще на специалист. Сп. „Наука” – издание на съюза на учените в 
България, бр. 3/2015г., стр.70-72. 
Николаев, Р., В. Станчева. Бизнес казуси при обучението по статистика: на примера на 
задачи с относителни величини. Сборник с доклади от национална научна конференция 
„Актуални проблеми науката, образованието и реализацията в областта на приложната 
статистика и  информатика”, изд. комплекс - УНСС, София, 2015г., стр. 48-55. 
Станчева, В. Адекватност на модела за оценка на капиталови активи на българския 
фондов пазар, Сборник с доклади от студентска научна конференция, изд. „Наука и 
икономика”, Варна, 2014г., стр. 24-34. 
Чапаров, Б., В. Станчева. Сливания и придобивания в бизнеса с недвижими имоти. 
Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция на тема 
"Управление на недвижимата собственост", 2014г., гр. София. 
Чапаров, Б., В. Станчева. Приложение на теория на игрите при преговори в бизнеса с 
недвижими имоти. Сборник с доклади от конференция "Строително предприемачество и 
недвижима собственост" 2014, изд. Наука и икономика, стр.84-95. 
Милкова Т., В. Станчева. За употребата на бизнес казуси в обучението по счетоводство, 
анализ и финансов контрол . Сборник с доклади от конференция "Проблеми при 
обучението по счетоводство, анализ и контрол”, 2014г., стр. 127-139. 
Петков, Й., В. Станчева. Възможности за прогнозиране на корпоративен фалит при 
компании от сектор строителство и инфраструктура. Сборник с доклади от конференция 
"Строително предприемачество и недвижима собственост" 2014, изд. Наука и икономика, 
стр. 271-283. 
Петков Й., В. Станчева. „Beyond budgeting” – алтернатива на традиционното бюджетиране 
за идустриалния бизнес в България// Сборник с доклади от юбилейна международна 
научна конференция 60 години катедра „Икономика и управление на индустрията” на тема 
„Перспективи пред индустриалния бизнес”, 2013г., стр.152-157. 
Милкова, Т., В. Станчева. Управление на финансовите потоци в логистиката// Сборник с 
доклади от юбилейна международна научна конференция 60 години катедра „Икономика и 
управление на индустрията” на тема „Перспективи пред индустриалния бизнес”, 2013г., стр 
329-335. 
Николаев, Р., В. Станчева. Проблеми и перспективи пред развитието на магистърското 
обучение по математика за икономисти и връзката му с практиката// Сборник с доклади от 
Кръгла маса с международно участие „Магистърското обучение – проблеми и визия за 
бъдещето” по случай 15 години обучение в ОКС "магистър" в ИУ-Варна – 22.11.2013г., 
стр.98-108. 
Петков, Й., В. Станчева. Изследване практико-приложните математически умения на 
студенти от Икономически университет – Варна, сб. с доклади от Международната научно-
практическа конференция "Математиката като фундаментална и приложна наука", под 
печат. 
Станчева, В. Необходима ли е Турция на ЕС? (икономически аспект). Научно-тематичен 
сборник „Курсантите и студентите на морско училище и науката”, 2014г. 
Станчева, В. Развитие на екзотичното застраховане в България. Научно-тематичен 
сборник „Курсантите и студентите на морско училище и науката”, 2013г.  
Станчева, В. Съвременни тенденции, проблеми и възможности пред висшето образование 
в Република България. Годишник на Техническия университет във Варна.: Студентска 
научна сесия, 2013г. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стипендии и награди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oтличия и призови места от 
олимпиади и конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стипендиант на фондация „Еврика” – носител на стипендията „Акад. Евгени Матеев“ за 
постижения в овладяването на знания в областта на икономиката за учебните 2013-2014г. и 
2014-2015г. 
Годишна поименна награда от Община Варна – Носител на отличието в област „Социални, 
стопански и правни науки” през учебната 2012-2013г., област „Природни науки, математика и 
информатика” през учебната 2013-2014г . и област „Педагогически науки” през учебната 2014-
2015г. 
Носител на стипендия „Готови за успех” за учебната 2011-2012г. 
Студент на годината на ИУ – Варна за 2013г. 
Диплома за издигане престижа на ИУ – Варна от 2013г.  
Грамота за отличен успех в бакалавърска степен от ИУ – Варна 
Грамота за най-добра дипломна работа в направление „Икономически науки” – 2014г. от 
Териториална организация на научно-техническите съюзи – Варна и Община Варна 

 
 
Над 100бр. сертификати за участие в различни студентски прояви и отличия от последните 5 
години, в т.ч.: 

    Златен медал от Национална студентска олимпиада по математика – секция В ( за студенти 
от икономически   специалности) през 2015г. и 2013г.  и сребърен медал от  2014г., 2012г., 
2011г. 
I място в секция Innovative на Brand Idea 2015г. с разработен инвестиционен проект за 
иновативен продукт – хляб от коноп.  
I място от национален конкурс за маркетингова стратегия на Treasure Bulgaria, организиран от 
ВУЗФ, 2015г. 
II място от бизнес симулация „Мениджър за ден” – 2014г. , организирана от Nestle България с 
предложение за нов продукт и проектиране на опаковка за Nestle Nirvana Frozen Yoghurt.   
I място от „Бизнесът в действие” през 2014г. с разработена маркетингова стратегия на 
Агрополохим АД. 
I място от „Бизнесът в действие” през 2013г. с разработен комуникационен план на Победа АД 
I място от „Бизнесът в действие” през 2012г. с разработена промоционална кампания за 
стажантска програма на Newbiz (b2b казус). 
I място от студентска научна конференция на ИУ – Варна, 2014г., секция „Финанси” с доклад 
на тема „Адекватност на МОКА на българския капиталов пазар”. 
I място от студентска научна конференция на ТУ – Варна, 2013г. доклад на тема „Съвременни 
тенденции, проблеми и възможности пред висшето образование в Република България”  
I място от студентска научна конференция на ВВМУ – Варна, 2014г. с доклад на тема 
„Необходима ли е Турция на ЕС? (икономически аспект)”  
I място от студентска научна конференция на ВВМУ – Варна, 2013г. с доклад на тема 
„Развитие на екзотичното застраховане в България”  
III място от Студентска научна конференция на тема „Икономическото състояние на България 
и тенденции за развитие“ 2014г., организирана от СС при ИУ – Варна. 
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Работа по проекти 

 

 
Оптимизация на производствено-транспортното планиране на предприятието чрез 
относителни критерии – член на екип по НПИ-111/2014г-2015г. към ИУ – Варна.  
Член на работна група със задача разработване на проектно предложение във връзка с 
отворена покана „Да направим науката и научната кариера привлекателна за младите хора” в 
рамките на програмата „Хоризонт 2020”  
Представител на ИУ – Варна за проект „БГ Карта на финансовата грамотност“.  
Представител на целева група по проект BG051PO001-7.0.07-0036 „Иновативна партньорска 
мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес“, участие с доклади и презентации в 
съпътстващи проекта семинари.  
Управление и координация на екип от студенти при реализацията на проект „Новата 
икономическа реалност – възможности и предизвикателства” - международна кръгла 
маса, организирана от Клуб Финанси при ИУ – Варна. Форумът е първи по рода си в 
България и се проведе в периода 26 - 27 октомври 2013 година с работен език 
английски език.  
 Управление и координация на екип от студенти от Клуб Финанси при Икономически 
университет – Варна за организацията на национален конкурс за есе за студенти и 
ученици през учебните 2013-2014г. и 2014-2015г.  
 Иницииране на проект „Start Up your Future”, целящ чрез поредица от презентации да 
информира учениците в българските училища по отношение на професионалната им 
ориентация, да ги направи по-грамотни по въпроси, с които ще се сблъскват занапред. 
Участие в организацията на „Форум Младежко предприемачество – StartUp 2015”. 
Участие в международни младежки проекти (краткосрочни доброволчески проекти от 
около 10-20 дни) по програмата “Youth in action”(от 2014г. - Erasmus+), както следва: 
Training course “Democracy in progress” – Italy, Ferrara, 2008; 
Youth exchange “Volunteering every day” – Hungary, 2011; 
Youth exchange “Preserving our heritage, improving our environment” - Serres, Greece, 2011; 
Training course “Around Europe in 80 methods” – Poland, Gdansk, 2011; 
Youth exchange “Black face of big dream” – Balikesir, Tukey, 2012; 
Youth exchange “Global community village” – Stockholm, Sweden, 2012; 
Training course „Fight unemployment, brand yourself” – Berlin, Germany, 2012; 
Youth exchange “European music: creativity without borders” – Barcelona, Spain, 2012; 
Training course “All different, all equal” – Palermo, Sicily, 2013; 
Youth exchange “The steps for a chance” –  Struga, Macedonia, 2014; 
Seminar “Behind the youth work – second edition”  - Deutschlandsberg, Austria, 2014; 
Youth exchange “World Friendly entrepreneurship” – Agros (Cyprus), 2014; 
Youth exchange “For a real democracy” – Canakkale, Turkey, 2014. 
 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAAahUKEwid87OG2PnHAhWGCiwKHXC_ADc&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fenvironment%2Fpdf%2F20years_cultural_heritage_vol1_en.pdf&usg=AFQjCNGWjXOrwnJVBa1X4nNO6d6sy8SPDA&sig2=qykHp1czh__jOCudk4-3_g&bvm=bv.102537793,d.bGg

