
АВТОБИОГРАФИЯ 
 
 
 
 
Лична информация 
 
Име  Румяна Мариянова Маринова 
E-mail  r_marinova@ue-varna.bg 
 
Профил в научни бази/сайтове https://scholar.google.bg/citations?user=ae-nCM4AAAAJ&hl=bg 
 

 
Трудов стаж 
  
01.2010 – до момента 
 
 
12.2006 г. – 12.2009 

 Икономически университет – Варна, главен асистент, катедра „Счетоводна 
отчетност” 
 
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, старши асистент в катедра 
“Счетоводна отчетност” 

 
09.2006 г. - 12.2006 г. 

  
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, асистент в катедра “Счетоводна 
отчетност” 

 
 
 
Образование и обучение 
 
 
• Дати (от-до)  2006  
• Име и вид на обучаващата 
или образователната 
организация 

 СНС по “Стопанска информация, счетоводство и финанси” при ВАК 

Специалност  
05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 

 
• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Доктор по икономика 

 
• Дати (от-до)  2000 – 2001  
• Име и вид на обучаващата 
или образователната 
организация 

 СА “Д. А. Ценов”, гр. Свищов 

Специалност  „Счетоводство на финансовите предприятия” 
• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Висше образование, магистър по икономика 

 
• Дати (от-до)  1998 -2000 
• Име и вид на обучаващата 
или образователната 
организация 

 СА “Д. А. Ценов”, гр. Свищов, Офис “Факултативно обучение” 

• Специалност  “Икономическа педагогика” 
• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Професионална квалификация Учител 
 

https://scholar.google.bg/citations?user=ae-nCM4AAAAJ&hl=bg


 
• Дати (от-до)  1996 – 2000  
• Име и вид на обучаващата 
или образователната 
организация 

 СА “Д. А. Ценов”, гр. Свищов 

• Специалност  “Счетоводство и контрол” 
• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Висше образование, бакалавър по икономика 
 

 
• Дати (от-до)  1991 - 1996 
• Име и вид на обучаващата 
или образователната 
организация 

 ДТГ “Димитър Хадживасилев”, гр. Свищов 

• Специалност  “Икономика, финанси и управление на търговията” 
• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Средно-специално образование с квалификация “Икономист-счетоводител с 
разширено изучаване на немски език”,  

 
 
 
Участие в изследователски 
проекти 
 
. 
• Дати (от-до)  2016 
• Име на организацията  Икономически университет - Варна 
• Наименование на проекта  BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики-Фаза 1” по ОП НОИР 
• Заемана длъжност 
 

 Академичен наставник 

• Дати (от-до)  2013-2014 
• Име на организацията  Икономически университет - Варна 
• Наименование на проекта  BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики” по ОП „РЧР” 
• Заемана длъжност 
 
 

 Академичен наставник 

• Дати (от-до)  2009 
• Име на организацията  Институт за научни изследвания към Стопанска академия “Д. А. Ценов”, гр. 

Свищов 
• Наименование на проекта  “Счетоводството и одита в условията на информационната глобализация” 
• Заемана длъжност  Експерт 
 

   
• Дати (от-до)  2009 
• Име на организацията  Стопанска академия" Димитър А. Ценов” – Свищов в партньорство с 

фирма" Инфогард" 
• Наименование на проекта  BG051PO001. 3.3-04/25/28.08. 2009" Надграждане на научния потенциал 

на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за 
емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и 
управлението" 

   
• Дати (от-до)  06.2008 – 06.2009 
• Име на организацията  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансиран от 

Европейски социален фонд 
• Наименование на проекта  „Стажът – първа стъпка в професията. Методика за провеждане на ефективни 



стажове” 
• Заемана длъжност  Технически сътрудник 
 
 
• Дати (от-до)  04.2008 – 10.2008 
• Име на организацията  Институт за научни изследвания към Стопанска академия “Д. А. Ценов”, гр. 

Свищов 
• Наименование на проекта  “Теоретико-методологични проблеми при управлението на привлечения капитал в 

банките” 
• Заемана длъжност  Експерт 

 
Преподавани дисциплини 
 

  
Теория на счетоводството (лекции и упражнения) 
Счетоводство на банките (лекции и упражнения) 
Счетоводство на банките и бюджетните предприятия (лекции и упражнения) 
Спецсеминар – 1 и 2 част 
Счетоводство на бюджетните предприятия 

   
Лични умения и компетенции 
. 
 
Майчин език  Български 
 
Други езици 
 

  Английски език 
• Четене  Добро 
• Писане  Добро 
• Разговор  Добро 
 

  Немски език 
• Четене  Отлично 
• Писане  Отлично 
• Разговор  Добро 

   
  Руски език 
• Четене  Отлично 
• Писане  Много добро 
• Разговор  Много добро 
 
 
Социални умения и 
компетенции 
 

 Добри умения за комуникация 
Организационни способности 
Умения за работа в екип 
Аналитичен подход към разрешаването на проблеми и вземането на решения 

 
Организационни умения и 
компетенции 
 

 Секретар “Учебно-методично обучение и администриране” на Магистърска 
програма “Счетоводство и одит в публичния сектор” – магистри - второ висше 
(неикономисти) и магистри – след професионален бакалавър към Център за 
магистърско и дистанционно обучение при Стопанска академия “Д. А. Ценов”, 
гр.Свищов 
 
Сътрудник към “Център за кариерно развитие” при СА “Д. А. Ценов”, гр. Свищов 
 



Ръководство на студенти, обучаващи се по втора специалност в ИУ-Варна 

 
 
Технически умения и 
компетенции 
 

 Владеене на MS Office, Internet, работа със счетоводен софтуер 
 
 

 
Курсове и специализации   Завършен курс „Дидактика на висшето образование” към ЦПО при ИУ-Варна 

 
Завършен курс „Мултимедийни презентации и работа със софтуер за 
интерактивни дъски“, организиран от ИУ-Варна 
 
Завършен курс за работа с платформата за дистанционно обучение MOODLE на 
ИУ-Варна 

 
 

Членство в научни 
организации  

 

 Съюз на учените - Варна 

 

 
Публикации   
 
Дисертационен труд  1. МАРИНОВА, Р. Организационни и технологични усъвършенствания на 

счетоводството в банките. Дисертационен труд. Свищов, 2005.  
2. МАРИНОВА, Р. Организационни и технологични усъвършенствания на 
счетоводството в банките. Автореферат към дисертационен труд. Свищов, 2005. 

 
Монографии  1. Проблеми на счетоводството в България и Русия. Монография. Свищов, 

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, катедра “Счетоводна отчетност”, 
Финансова академия при Правителството на Руската федерация – Москва, 
катедра “Счетоводна отчетност”, 2008. Т. 3.6., с. 181-188. 
2. Проблемы бухгалтерского учета в России и Болгарии. Монография. Москва, 
Финансовая академия при Правительстве РФ, Хозяйственная академия им. Д. А. 
Ценова, 2008. Т. 5.6., с. 326-333. 
 

 
Студии  1. МАРИНОВА, Р. Някои практико-приложни аспекти на организацията и 

технологията на счетоводството в банките. В: ГОДИШНИК на СА”Д. А. Ценов”. 
Том CVI. Свищов: Ценов, 2005, с. 169-219. 
2. МАРИНОВА, Р. и др. Счетоводни теоретико-методологични проблеми при 
управлението на привлечения капитал в банките / Г. Баташки, Д. Ималова, Р. 
Маринова, Н. Иванов и В. Вечев. В: АЛМАНАХ научни изследвания. Том 9. 
Свищов: Ценов, 2009, с.79-113. 
 

 
Статии  1. МАРИНОВА, Р., КРЪСТЕВА-ХРИСТОВА, Р. Счетоводната политика в България 

и Русия – съвременна интерпретация на проблеми в теорията и практиката. - Д е 
л о в а  седмица, 29 май - 4 юни 2006 г., бр. 22, с. 1 и 4. 
2. МАРИНОВА, Р.и др. Счетоводно-информационно осигуряване управлението на 
привлечения капитал в търговските банки /Г. Баташки, Д. Ималова, Р. Маринова и 
В. Вечев. В: ДИАЛОГ. Коледен брой, Свищов: Ценов, 2009. 
 http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2009/5.2009.GB.pdf. 
3. МАРИНОВА, Р., АТАНАСОВ, Ат. Счетоводни аспекти на придобиването на 

http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2009/5.2009.GB.pdf


права върху футболисти в резултат на бизнескомбинации. – У п р а в л е н и е  и 
устойчиво развитие, бр. 3, 2011 г., с. 112-117. 
4. МАРИНОВА, Р., АТАНАСОВ, Ат. Приложението на новия формат за електронна 
отчетност XBRL като предпоставка за устойчиво развитие. –У п р а в л е н и е  и  
устойчиво развитие, бр.5, 2012 г., с. 106-111. 
5. МАРИНОВА, Р., АТАНАСОВ, Ат. Нефинансовата информация във финансовите 
отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за 
устойчиво развитие. - У п р а в л е н и е  и  устойчиво развитие, 2014, с. 60-66. 
6. МАРИНОВА, Р. Особености на организацията на годишното счетоводно 
приключване в бюджетните организации. – И з в е с т и я  на Съюза на учените – 
Варна, бр.2, 2016 г., с. 166-179. 

 
Научни доклади  1. МАРИНОВА, Р. Възможности за усъвършенстване на банковия сметкоплан. 

Доклад от Научно-практическа конференция “Счетоводството в началото на ХХІ-
то столетие”. Том ІІ. Свищов, 17-18 май 2001 г., с. 7-11. 
2. МАРИНОВА, Р. Счетоводството – иконометрична система. Доклад от Научно-
практическа конференция “Предизвикателствата пред стопанската отчетност, 
анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз”. Свищов, 
27-29 май 2004 г., с. 238-242. 
3. МАРИНОВА, Р. Специфични характеристики на счетоводно-информационния 
продукт в банките. Доклад. от Научна конференция “Счетоводство, анализ и 
контрол – теория и практика”. Варна, 11-12 май 2007 г., с. 83-89. 
4. МАРИНОВА, Р., КРЪСТЕВА-ХРИСТОВА, Р. Възможности за подобряване 
качеството на образователните услуги в България в условията на 
евроинтеграция. Доклад. от Юбилейна научно-практическа конференция 
“Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – 
продължаващата адаптация”. Доклади. Том І. Варна, май 2008 г., с. 244-250. 
5. МАРИНОВА, Р., АТАНАСОВ, Ат. Новият стандарт за електронна отчетност 
XBRL – символ на прозрачност или поредната илюзия. Доклад от Юбилейна 
международна научна конференция на тема “Световната криза и икономическото 
развитие”. Сборник доклади. Том II. Варна, май 2010 г., с. 370-380. 
6. МАРИНОВА, Р. Специфични проблеми при отчитането на трансферите на 
футболисти. Доклад от Научна конференция “Предизвикателствата пред 
счетоводството и контрола”. Сборник доклади.  Варна, октомври 2010 г., с. 188-
198. 
7. МАРИНОВА, Р.Особености при изготвянето на счетоводната политика на 
професионалните футболни клубове. Доклад от Научно-практическа 
конференция с международно участие „Качество и полезност на счетоводната 
информация”. Сборник доклади. Варна, септември 2012 г., с. 204-213. 
8.  МАРИНОВА, Р.Използването на информационните технологии в обучението по 
счетоводство, изд. Наука и икономика, Варна, 2014 г., с. 274-292. 
9. МАРИНОВА, Р.„Новите правила относно пруденциалните изисквания за 
кредитните институции”, изд. Наука и икономика, Варна, 2015 г. с. 129-138 
 

 
Учебни пособия  1. МАРИНОВА, Р.и др. Отчитане на външнотърговските сделки (учебно-

методическо пособие) /Д. Ималова, Т. Кънева, Р. Михайлова и Р. Маринова. 
Свищов, АИ “Ценов”, 2006, с. 40-44, 81-84, 99-100, 191-195, 207-209. 
2. МАРИНОВА, Р., ИМАЛОВА, Д., КЪНЕВА, Т. Бюджетно счетоводство (учебно-
методическо пособие). Свищов, АИ “Ценов”, 2007, с. 77-84, 100-109, 128-132, 140-
142. 
3. МАРИНОВА, Р., БАТАШКИ, Г. Организация на одита в публичния сектор (свитък 
с изпитни материали). Свищов, АИ “Ценов”, 2007. 
4. МАРИНОВА, Р., БАТАШКИ, Г. Организация на одита в публичния сектор (свитък 
с учебни материали за самоподготовка). Свищов, АИ “Ценов”, 2007. 



5. МАРИНОВА, Р. и др. Банково счетоводство (учебно-методическо пособие) /Д. 
Ималова, В. Александров, Р. Маринова и В. Вечев. Свищов, 2008, с. 88-90, 101-
102, 227-264, 276-284, 297-298. 
6. МАРИНОВА, Р., БАТАШКИ, Г. Отчитане на външнотърговските сделки (свитък с 
учебни материали за самоподготовка). Свищов, АИ ”Ценов”, 2008. 
7. МАРИНОВА, Р., БАТАШКИ, Г. Отчитане на външнотърговските сделки (свитък с 
изпитни материали). Свищов, АИ ”Ценов”, 2008. 
8. МАРИНОВА, Р., МЕРАЗЧИЕВ, В., БАТАШКИ, Г. Отчитане на 
външнотърговските сделки (ръководство за дистанционно обучение). Свищов, АИ 
”Ценов”, 2008. 
9. МАРИНОВА, Р., МЕРАЗЧИЕВ, В., БАТАШКИ, Г. Бюджетно счетоводство 
(ръководство за дистанционно обучение). Свищов, АИ ”Ценов”, 2008. 
10. МАРИНОВА, Р., МЕРАЗЧИЕВ, В., БАТАШКИ, Г. Бюджетно счетоводство 
(свитък с учебни материали за самоподготовка). Свищов, АИ ”Ценов”, 2008. 
11. МАРИНОВА, Р., МЕРАЗЧИЕВ, В., БАТАШКИ, Г. Бюджетно счетоводство 
(свитък с изпитни материали). Свищов, АИ ”Ценов”, 2008. 
12. МАРИНОВА, Р., БАТАШКИ, Г., АЛЕКСАНДРОВ, В. Организация на одита в 
публичния сектор (свитък с учебни материали за самоподготовка). Свищов, АИ 
“Ценов”, 2008. 
13. МАРИНОВА, Р., БАТАШКИ, Г., АЛЕКСАНДРОВ, В. Организация на одита в 
публичния сектор (свитък с изпитни материали). Свищов, АИ “Ценов”, 2008. 
14. МАРИНОВА, Р., ИМАЛОВА, Д., КЪНЕВА, Т. и ВЕЧЕВ, В. Бюджетно 
счетоводство (учебно-методическо пособие). Свищов, 2009, с. 106-116, 133-144, 
168-172, 182-184. 
15. МАРИНОВА, Р. и др., Сборник от задачи и тестове по Теория на 
счетоводството, Варна, Геа-Принт, 2015, с. 104-116. 
16. МАРИНОВА, Р. и др, Бюджетно счетоводство, Варна, Геа-Принт, 2015, с. 345-
374. 
 
 
 

 
 
 
 


