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СТОЯН ПЕТКОВ МАРИНОВ
УЛ. ЕКАТЕРИНА СИМИТЧИЕВА № 13, АП.19,
БЪЛГАРИЯ
служ. тел. 00359 882165162
s.marinov@ue-varna.bg
българин
17 ФЕВРУАРИ 1961 Г.

ГР. ВАРНА 9000,

22 октомври 2015
Икономически университет-Варна, Факултет Управление.
Научно жури – протокол N: 2/30.09.2015
Протокол на факултетния съвет N: 5/22.10.2015 г.
Заповед на ректора N: РД-17-4281/22.10.2015 г.
Академична длъжност „професор“ по икономика и управление
(туризъм)
31 март 2009
Висша Атестационна Комисия при Министерски съвет на
Република България
Доцент по научна специалност 05.02.18. „Икономика и
управление (туризъм)”
27 февруари 2007
Висша Атестационна Комисия при Министерски съвет на
Република България
Доктор по научна специалност 05.02.18. „Икономика и
управление на туризма”
1989- 1992
Икономически университет-Варна
Редовен докторант към катедра “Икономика и организация на
туризма”
1982- 1987
Икономически университет-Варна
Магистър по специалност “Икономика и организация на
туризма”
1975 - 1980
Немска езикова гимназия “Ернст Телман” – гр. Ловеч
Средно образование с владеене на немски език
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1968-1975
Основно училилище «Братя Миладиниви», с. Елешница и
Основно училище «Кирил и Методии», гр Плевен
Основно образование

Юни – октомври 1984 г., 1985 г., 1986 г.
ТК ”Златни пясъци”, 9007 Варна, България
Туристическо обслужване
Екскурзовод
Април 1987- декември 1989
ТП ”Спорт и други дейности” към ТК ”Слънчев бряг”
Туристическо предлагане на спортно-развлекателни услуги
Управител на спортно-анимационен център
Началник отдел “Планиране”
Началник отдел “Стопански спорт”
Януари 1994 г. – април 1994 г.
“Слънчев бряг”ЕАД , 8240 Слънчев бряг, България
Управление на финансово-икономическата дейност на
туристическа фирма
Зам. изпълнителен директор по икономическата политика
Март 1995 – март 1997 г.
“Слънчев бряг”ЕАД , 8240 Слънчев бряг, България
Управление на туристическа фирма
Изпълнителен директор
от юни 2000 г. до май 2008
“Турекспо-Варна” АД, 9000 Варна
Управление на туристическа фирма
Изпълнителен директор
От април 1992 г. до настоящия момент
Икономически университет-Варна, бул. Княз Борис I, № 77
Преподавател към катедра “Икономика и организация на туризма”
16.04. 1992 – асистент (Трудов договор N: РД-17-739/16.04.1992г);
02.02. 1995 - старши асистент;
20.11. 1998 - главен асистент
31.03. 2009 - доцент
22.10.2015 - професор
10.06. 2011 – 10.06.2015 Директор на Колеж по туризъм към ИУВарна
05.06.2015- 11.06.2019г. Декан на факултет Управление в ИУВарна (протокол на ОС на факултет „Управление“ N:4-5.06.2015)
11.06.2019- и към момента Декан на факултет Управление в ИУВарна (протокол на ОС на факултет „Управление“ N:4-11.06.2019;
Заповед N: РД-17-1514/11.06.2019 г.)
2011-2015 г.
Икономически университет-Варна
Работа по мобилност на студенти и преподаватели по секторна
програма „Еразъм“, програма „Учене през целия живот“ на ЕС
Експерт международно сътрудничество
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Вид дейност
Заемана длъжност
Преподавателска
дейност
Преподавани
дисциплини

Работа със студенти и
докторанти

Юни 2014 – март 2015 г.
Икономически университет-Варна
Наставление на практиканти по проект BG051РО001-3.07.2002
„Студентски практики“ в ИУ-Варна
Академичен наставник
Октомври 2014-февруари 2015
Икономически университет-Варна
Участие по проект BG051РО001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране
на учебните планове и програми в професионално направление
3.8. Икономика на ИУ-Варна“
Консултиране на бизнес моделиране на учебна документация
Експерт обучение и квалификация

1992 – 2021 - Ръководство на семинарни занятия по
дисциплините:
«Туристически пазари», «Маркетинг на хотела и ресторанта»,
«Специализрани видове туризъм»; «Изследователски методи в
туризма», «Маркетинг и реклама в туризма»; «Маркетинг в
туризма»;
«Маркетингови
комуникации
в
туризма»;
«Изследователски методи в туризма»; «Мониторинг на
туристическия бизнес»
2009 – 2021 Титуляр на лекционни курсове в:
ИУ-Варна, Колеж по туризъм-Варна, Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“ – Бургас, Нов български университет (филиал
Варна), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – филиал
„Любен Каравелов“ – гр. Кърджали, ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – гр. В. Търново; Аграрен университет – гр. Пловдив.
а) в ОКС „бакалавър“ по дисциплините:
„Туристически пазари“; „Управление на туризма“; „Маркетинг в
туризма“; „Мениджмънт на туристическия бизнес“;
„Специализирани видове туризъм“; „Съвременни видове
туризъм“; „Алтерантивен туризъм“, „Икономика на туризма“,
„Мениджмънт на посетителите в музеи“; „Устойчиво развитие на
туризма“, „Управление на допълнителните услуги в туризма“
б) в ОКС „магистър“ по дисциплините:
„Икономика и управление на туристическото предприятие“,
„Мениджмънт на туристическа дестинация“, „Алтернативни
видове туризъм“, „Конкурентоспосбност на туристическия
продукт“, „Маркетинг на услугите“, Развитие на туристическа
дестинация“, „Маркетинг и реклама на културния туризъм“,
„Прогнозиране и конюнктура на туристическите пазари“.
в) в следдипломна квалификация:
„Рискове при външнотърговските сделки в туризма“
а) ръководство на дипломни работи – над 200
б) консултиране на студенти по дипломни работи в чужбина –
1 във Франция, 2 в Холандия, 1 в Швейцария
б) ръководство на докторанти: 6-ма успешно защитили и
ръководство на 4 към момента.
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 Подготвени лекции на руски език по дисциплината
„Мениджмънт на туризма“ за нуждите на ФГБОУ ВПО
„Дагестанский государственый технический университет”,
Махачкала, Дагестан;
 Изнесени лекции пред студенти в ГККП „Мангистауски колеж
по туризъм“ в гр. Актау, Казахстан
 Изнесени лекции на тема „Жизнен цикъл на туристическа дестинация“ по
програма Erasmus+ пред студенти от Department of Economics, Management
and Business Law, University of Bari Aldo Moro (26.03.2018 до 30.03.2018)
Участие в обучения в туристическата практика и по
международни проекти и програми

Управление на туризма, управление на туристическа дестинация,
маркетинг в туризма, конкурентоспособност в туризма,
съвременни видове туризъм.
1989-2021 г.- общо 145 публикации с над 4000 страници, от
които:
17 монографии;
41 статии (6 в чужбина);
45 доклада (7 в чужбина);
18 учебника (1 в чужбина);
24 научно популярни статии
1989-2021 г. участие в 3 научни форума в чужбина
1992- 2021 г. участие в 32 проекта (ръководител на 10 и експерт в
18), от които 8 международни проекта

1992-1996 г.
Проект «Усъвършенстване на управлението на туризма в
България»
Програма «Темпус» чрез Балеарския университет в Палма де
Майорка
Член на екипа
Януари-февруари 1995
The European Commission Ttourism training and development
programme for tourism managers and others professionals
L&R Leisure PLC for The European Commission
Координатор на проекта от ИУ-Варна
1.03.1999 г. – 30.06.1999 г.
«Насоки за обработка на туристическите рекламации»
Програма “Инициативи за развитие на туризма в България” на
британския Ноу Хау Фонд за България
Ръководител
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1.01.1999 г. – 30.06.2000 г.
“TRACER” – създаване на база данни в сферата на туризма
Програма на британския Ноу Хау Фонд за България

Период
Име на проекта
Финансираща
организация
Заемана длъжност
Период
Име на проекта

20-23.03.2002 г.
„Устойчиво развитие на туризма“
Австрийския институт за Източна и Югоизточна Европа – Офис
София
Организатор
20.08.2003 – 20.10.2003 г.
“Стратегия и план за развитие на екотуризма в регион Северно
Черноморие и Добруджа”,
ARD, Inc и USAID

Финансираща
организация
Заемана длъжност
Период
Име на проекта

Финансираща
организация
Заемана длъжност
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Период
Име на проекта

Финанс. организация
Заемана длъжност
Период
Име на проекта
Финансираща
организация
Заемана длъжност

Ръководител

Експерт
Януари- май 2003 г.
Проект „Маркетингова стратегия за превръщането на тематичен
културен маршрут „Русе – Иваново – Червен: пътуване от
Съвременността към Средновековието“ в устойчив туристически
продукт”,
Програма ФАР – BG 0102.03 с възложител Съвет по туризъм – гр.
Русе, 2004 г
Туристически експерт
2004 г.
Проект “Програма за устойчиво развитие на туризма в община
Несебър в периода 2005-2010 г.”
Община Несебър
Ръководител на проектния екип и експерт
Март 2005 г. – септември 2006 г.
Проект № BG 0202.02.ESC.G.DBET.008 “Шабленското и
Дуранкулашкото езера – богатствата на Приморска Добруджа”
Програма ФАР на ЕС
Координатор по туризма
Април 2006 г. – юни 2007 г.
BG2003/004-937.11.03.01-27 “Повишаване
конкурентоспособността на фирми от туристическата индустрия в
СИРП чрез програми за обучение и консултации на ключов
управленски персонал”
Програма ФАР на ЕС
Координатор “Информационни технологии”
2007 г.
Проект “Програма за устойчиво развитие на туризма в община
Варна в периода 2007-2013 г.”
Община Варна
Ръководител на проектния кип и експерт
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Период
Име на проекта
Финансираща
организация
Заемана длъжност

март – юни 2007 г.
„Планиране на местното икономическо развитие на област
Шумен”
Програма АУПТ, компонент ПМИР
Експерт
септември – ноември 2007 г.
BG2004/016-782.01.06./G/CBC “Татул – Светилището на Орфей”
Програма ФАР на ЕС: Трансгранично сътрудничество с Гърция “Насърчаване на културните, туристически и човешки ресурси в
трансграничния район”
Туристически експерт
декември 2007 – януари 2009 г.
BG 2005/017-353.01.01 – CSDP 2005-043 - “Подкрепа на
предприемачеството за иновации в Североизточния регион на
планиране – ключов елемент за развиване на икономика на
знанието в гражданското общество”
Програма ФАР на ЕС
Туристически експерт
2008 г
Проект “Прогноза за развитие на туризма по Българското
Черноморие и пътническия трафик към и от летища Варна и
Бургас за периода 2008-2017 г.“
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Global Investments
& Management
Експерт
2009 г.
Проект “Варна – дестинация за сватбен туризъм”
ОФ “Обреди” EООД
експерт
юли – октомври 2009 г.
„Академия на живота – иноваторски практики в туризма” на
Сдружение «Геум»
Община Варна по дейност „Младежки проекти - 2009”
Туристически експерт
Август-декември 2009
Програма за повишаване на ефективността от дейността на
„Пазари” ЕАД
„Пазари” ЕАД – гр. Варна
Експерт
Април-май. 2011
Проект BG161PO001/3.3-01/2008 „Комуникационната кампания
за насърчаване на вътрешния туризъм в България”
Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013,
„Публисис” АД
Туристически експерт
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Финансираща
организация

Заемана длъжност

30.03.2012-30.06.2012
Проект № 1.1.3.65714.96-MIS-ETC 234–64832/30.08.2011г.
„Черноморска мрежа за регионално развитие” (BlasNET) по
Приоритет 1 на Програмата: „Подкрепа за създаване на
трансгранични партньорства за икономическо и социално
развитие, базирани на комбинирани ресурси”
ЕС по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн
2007-2013”
Туристически експерт
1.06.2012-30.06.2014
Проект № НИР-69 /2012 г. за научни изследвания “Изследване на
конкурентоспособността на община Варна като туристическа
дестинация“
ИУ-Варна със средства от държавния бюджет по Наредба 9 на
Министерство на образованието, младежта и науката
Ръководител на проект
20.2.2013 – 20.04.2013
Проект „Източният свят на Родопа планина” - „Консултантски
услуги по дефиниране на общ маркетингов план за позициониране
на регионален туристически продукт „Мегалитите в пъстрия свят на
Родопа планина”, устойчиво маркетиране на дестинация Централни
Източни Родопи и разработване на туристически пакети и маршрути
на база разработения туристически продукт.”
Обшина Момчилград по Оперативна програма «Регионално
развитие» 2007-2013,
Ръководител на работния колектив и експерт по маркетинг
11.09.2013-24.10.2013
Проект „Културни ценности и обекти за прекарване на
свободното време – достъпни за всички
Областна управа – Варна по Програмата за транснационално
сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 г.
Експерт
11.10.2013-11.02.2014
Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк
„Странджа”
ДПП „Странджа“ по Оперативна програма „Околна среда“ 20072013
Ръководител на работния екип
10.12.2013-10.06.2014
Проект „Създаване на мрежа от туристически информационни
центрове (ТИЦ), функционираща въз основа на единни
стандарти“;
Министерство на икономиката и енергетиката по ОП„Регионално
развитие“ 2007-2013 г., Схема за безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия
продукт и подобряване на информационното обслужване”
Ключов експерт по туризъм

Творческа автобиография на Стоян Петков Маринов, 24.05.2015

7 стр.

Период
Име на проекта

Финансираща
организация
Заемана длъжност
Период
Име на проекта

Финансираща
организация
Заемана длъжност
Период
Име на проекта

Финансираща
организация
Заемана длъжност
Период
Име на проекта

Финансираща
организация
Заемана длъжност
Период
Име на проекта

Финансираща
организация
Заемана длъжност

Период
Име на проекта
Финансираща
организация

юни 2016- декември 2017
Проект № НИП за “Научна и художествено – творческа дейност”
за 2016 г. на тема „Управление на взаимовръзките с клиентите в
туризма“ / на примера на хотелиерството в община Бургас“
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, със средства от
държавния бюджет по Наредба 9 на Министерство на
образованието, младежта и науката
Ръководител на работния колектив
30.08.2016-11.07.2017
Проект по договор между „ЕСТАТ“ ООД и Министерство на
туризма N:Т-РД-29-156/29.08.2016г. с предмет „Актуализиране на
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в
Република България 2014-20130г. (НСУРТБ) и изготвяне на план
за действие към нея“
Министерството на туризма
Ключов експерт по туризъм и ръководител на екипа
10.16.2016-31.12.2018
Проект № НИР-3 /2016 г. за научни изследвания на тема
„Изследване на интеркултурната комуникация като фактор за
устойчив туризъм“
ИУ-Варна със средства от държавния бюджет по Наредба 9 на
Министерство на образованието, младежта и науката
Ръководител на проект
Юни-август 2018г.
Проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на
екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни
механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските
райони в трансграничната област Румъния – България”, с
референтен № 16.4.2.070, изпълняван по Програма „Интеррег V-A
Румъния – България” (участие чрез ДЗЗД „ЕКО И БИО
ИНОВАЦИИ”и като изпълнител по Договор №ОП-2018-005/
25.06.2018г.)
ЕС
Ръководител на експертен екип
Семтември-октомври 2018
Лекторски курс по време на организирано обучение по Проект
“Партньорство за устойчив туризъм Странджа-Сакар“, №
CB005.1.23.147 е финансиран по Първа покана за набиране на
проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично
сътрудничество България–Турция (2014–2020)
ЕС
Лектор, участие чрез Сдружение „Туристическо Дружество
„Вишеград““ и Сдружение „Инициативи за местно и регионално
развитие“ (Сдружение „ИМРР“
2018 г. – 2021 г.
Международен проект „SILC Road local culture” SILC
Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 2020“. European Neighborhood Instrument (ENI): 92 %; МРРБ,
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Заемана длъжност
Период
Име на проекта
Финансираща
организация
Заемана длъжност
Стипендии,
специализации,
обучения
Период
Име на обучаващата
организация
Придобитата
квалификация
Период
Име на обучаващата
организация
Придобитата
квалификация
Период
Име на обучаващата
организация
Придобитата
квалификация
Период
Име на обучаващата
организация
Придобитата
квалификация
Период
Име на обучаващата
организация
Придобитата квалиф.
Период
Име на обучаващата
организация
Придобитата
квалификация
Период
Име на обучаващата
организация
Придобитата
квалификация
Членство в научни и
други организации

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“: 8%
Ръководител на проект
Юни 2020- декември 2022 г.
НПИ 42. Тема: „Мониторинг на устойчивото развитие на морска
туристическа дестинация
ИУ-Варна
Ръководител на проект

Ноември, 1998
Университет в Манчестър, Великобритания
Туристически мениджмънт
Юли, 1997
Университет в Съри, Великобритания
Маркетинг на туристическа дестинация
Ноември, 1996
Университет на Невада, Лас Вегас
Управление на туристическата индустрия
Юли, 1995
Университети в Съри и Бормът, Великобритания,
Туристически маркетинг
Юни, 1993
Балеарски университет - Палма де Майорка, Испания
Управление и маркетинг в туризма
Февруари 2014
Икономически университет - Варна
Сертификат за „ИКТ в образователния процес и работа в Е-среда“,
модул „Мултимедийни презентации и работа със софтуер за
интерактивни дъски“
Май 2014
Икономически университет - Варна
Сертификат за ”Информационна грамотност . Работа с
пълнотекстови научни бази, дигитални библиотеки и колекции“
 Член на съюза на учените в България
 Член на управителния съвет на Варненска туристическа камара
 Член и Заместник предеседател на сдружение „Култура и
туризъм на Българския Североизток”
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Други професионални
постижения

Майчин език
Други езици
Четене
Писане
Говорене
Свидетелство за
управление на МПС
Технически умения и
компетенции
Дата: 20.03. 2021
Гр. Варна

 Учредител и член на контролния съвет на сдружение „Култура
и туризъм на Източните Родопи“
 Почетен член на Съюза на екскурзоводите в България
 Член на Асоциацията за реклама и комуникации в туризма
2012 г. - член на Консултативния съвет по въпросите на туризма в
Община Варна, Заповед 0648/20.02.2012 на Кмета на Община
Варна;
2020г.- член на Консултативния съвет по въпросите на туризма в
Община Варна, Заповед 0952/09.03.2020 на Кмета на Община
Варна;
2013 г. - член на Обществен съвет по туризъм в Община Варна,
Заповед 3393/23.09.2013 на Кмета на Община Варна
2019г. - член на Обществен съвет по туризъм в Община Варна,
Заповед 1058/18.03.2019 на Кмета на Община Варна
2011-2015 – член на атестационната комисия към факултет
„Управление“ на ИУ_Варна
2011-2015 - член на атестационната комисия на Колежа по
туризъм-Варна
2011-2015 – член на редакционната колегия на списание
„Известия на Икономически университет_Варна“.
2015 – член на редакционната колегия на „Годишник на
ИУ_Варна“.
2011-2012 – член на Постоянната комисия по учебна дейност към
ИУ-Варна
2016г. – член на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма
към Министъра на туризма (Заповед N:Т-РД-16-44/14.04.2016г.
2017г. Член на Експертна група към Националния съвет по
туризъм при Министерството на туризма (Заповед Т-РД_16107/21.-3.2017.
2020г. Член на Консултативния съвет като постоянен
консултативен орган към Министъра на туризма (Заповед Т-РД16-307/11.09.2020г.
13.04.2011 г. почетна титла „Екскурзовод HONORIS CAUSA” от
Съюза на екскурзоводите в България за личен принос в
българския туризъм.
български
Немски
Английски
Руски
отлично
добродобро
отлично
добродобро
отлично
добродобро
От 1979 г.
Владеене на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Подпис:...............................
(Стоян Маринов)
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