
 

 

 

   

  
 

АВТОБИОГРАФИЯ  
 
 

 
ЛИЧНИ ДАННИ 

Име 

Дата на раждане 

 СТОЯН АНДРЕЕВ СТОЯНОВ 

26. 05. 1959 г. 

Адрес  гр. Варна, ул. "Кирил и Методий" № 171 

E-mail  s_stoyanov@ue-varna.bg 

   

ОБРАЗОВАНИЕ 
  

Период  1989 г. – 1992 г.  

Име на обучаващата 

организация 

 ВИНС „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – гр. Варна 

Придобита степен  Редовен аспирант по специалност 05.02.18. „Икономика и 

управление на отраслите от сферата на материалното 

производство – на строителството, катедра „ИУС“ 

 

Период 

 

1980 г. – 1985 г. 

Име на обучаващата 

организация 

 ВИНС „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – гр. Варна, специалност „ОПУС“, 

катедра „ИУС“ 

Придобита степен  магистър 

 

Период 

 

1974 г. - 1978 г. 

Име на обучаващата 

организация 

 ТМТ „ТЕНЧО ХУБЕНОВ“ – ГР. ХАСКОВО 

Придобита степен  Специалист „Ел. централи и мрежи“ 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 
 

  

Период  2011 г. – до момента 

Организация  Икономически университет – Варна, катедра „Икономика и 

управление на строителството“ 

Заемана длъжност  Заместник-ректор "Финанси и материална база"  

 

Период 

  

2007 г. – 2011 г. 

Организация  Икономически университет – Варна, катедра „Икономика и 

управление на строителството“ 

Заемана длъжност 

 

 Декан на „Стопански факултет“,  

Председател на Научния факултетен съвет към „Стопански 

факултет“ 

 

Период  2012 г. - до момента 

Организация  Икономически университет – Варна, катедра „Икономика и 

управление на строителството“ 

Академична длъжност 

 

 Професор , доктор  



 

 

 

   

  
 

 

Период  2000 г. – 2012 г. 

Организация  Икономически университет – Варна, катедра „Икономика и 

управление на строителството“ 

Академична длъжност 

 

 Доцент, доктор  

Период  2000 г. – 2004 г.  

Организация  Община Варна, Дирекция „Собственост и стопанство“,  

Заемана длъжност 

 

 Директор 

Председател на Общинска комисия по приватизация 

 

Период 

Организация 

 

Академична длъжност 

 

Период 

 1997 г. - 2000 г. 

Икономически университет – Варна, катедра „Икономика и 

управление на строителството“ 

Главен асистент доктор 

 

1994 г. – 1997 г. 

Организация  Икономически университет – Варна, катедра „Икономика и 

управление на строителството“ 

Академична длъжност 

 

 Старши асистент 

Период  1992 г. – 1994 г.  

Организация 

 

Академична длъжност 

 Икономически университет – Варна, катедра „Икономика и 

управление на строителството“  

Асистент 

 

Период 

  

1985 г. – 1986 г.  

Организация  ЗКМ „СТОЯН ПАВЛОВ“, ГР. ВАРНА 

Заемана позиция 

 

 Организатор по труда в отдел „ТРЗ“ 

 

НАУЧНО-
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 

РАБОТА 
 

Области на  

научни интереси 

 Строително предприемачество и икономика на недвижимата 

собственост  

 

Основни публикации 

 

  

 Стоянов, С. и др. Икономика на недвижимата собственост. 

Изд. "Наука и икономика", ИУ- Варна, 2013. 

 Стоянов, С. Строително предприемачество. Изд. „Наука и 

икономика“, ИУ-Варна, 2012. 

 Стоянов, С. Развитие на строителното предприемачество в 

България. Варна. Изд. „Наука и икономика“, ИУ-Варна, 

2012. 

 Стоянов, С. Развитие на недвижимата собственост в 

България. Годишник на ИУ-Варна, изд. „Наука и 

икономика“,  том 79, 2007  

 Стоянов, С.  Възможности за увеличаване потенциала на 

общинския бюджет. Годишник на ИУ-Варна, изд. „Наука и 

икономика“,  том 74, 2002  

 Строително предприемачество.  Изд. „Наука и икономика“, 

ИУ-Варна, 2012 

 Благоев Б., Стоянов Ст. и колектив. Икономика на 

предприятието. Изд. „Наука и икономика“, ИУ-Варна, 2010 

 

 



 

 

 

   

  
 

Участие в научно- 

изследователски проекти 

 

  Научен проект 130/ 2014 г., "Концесията като фактор за 

развитие на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Р. 

България"; 

 

 

 

  Проект BG05М2ОР001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 

1”; 

 Проект BG05M2ОP001-2.002-0001 "Студентски практики –

 Фаза 1", 

СТИПЕНДИИ, 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, 

ОБУЧЕНИЯ 

  Участие в семинар в Барселона на тема: Методика на 

оценяването на недвижимата собственост", организиран от 

"Асоциация на бизнес оценителите в България"  

   

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ-   

ОРГАНИЗАЦИИ  Членство в Съюз на учените в България 

 

ДРУГИ 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ПОСТИЖЕНИЯ 

 Организация и участие в ежегодна конференция  "СТРОИТЕЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ“  

Член на редакционни редколегии на: 

- Годишник към Икономически университет - Варна. 

- Сборник с доклади  от ежегодна научна конференция с 

международно  участие "СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И 

НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ"; 

 
   

   

   

 

 
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

  Руски език - говоримо 

Английски език - говоримо 

   


