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ТРУДОВ СТАЖ
● 2008 – сега – Икономически университет – Варна
Асистент, катедра „Стокознание”
● 2007 – 2008 – „Балконф” ЕООД, Балчик
Преводач от и на италиански език

 2005 – 2007 – Учебен център „Глобъл”, Варна
Преподавател по италиански език
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
● 2018 – Българска асоциация на професионалните сомелиери
Сертификат № 181/4303 от 04.11.2018 г. за успешно завършен семинар:
„Теория на винопроизводството, сляпа дегустация на вина, сервиране на вино
и търговски умения”
● 2018 – Учебен център Инфо България – град Варна
Удостоверение № 186-08/10/2018 година за успешно завършен курс:
Курс: „Руски език – ниво А1”, съгласно Общоевропейската езикова рамка –
100 учебни часа.
● 2018 – Учебен център към Алфа Куолити България ЕООД – София
Удостоверение № 17854/ 25.09.2018 г. за модулно обучение:
„Вътрешен одитор на Стандартизирани системи за управление”
● 2018 – Учебен център към Алфа Куолити България ЕООД – София
Удостоверение № 18009/ 18.06.2018 г. за специализирано обучение:
„Система за управление на качеството ISO 9001”
● 2017 – Център за професионална обучение към Учебен център-НСБС ЕООД
Удостоверение за професионално обучение за част от професия „Спедиторлогистик”:
Курс:„Митническо представителство”
● 2016 – „Юнитакс обучение” ООД
Сертификат за Обучение – семинар:
„Новият Митнически Кодекс на Съюза в сила от 01.05.2016 г. Преходни
Правила”
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● 2015 – Икономически университет – Варна
Обучение:
Курс:„Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на
академичното образование за подобряване качеството на човешките
ресурси”
● 2014 – Икономически университет – Варна
Сертификат за завършено обучение:
Курс:„Техники за писане на научно – изследователски трудове”
● 2014 – Икономически университет – Варна
Сертификат за завършено обучение:
Курс: „Повишаване на езиковите компетенции по испански език на ниво В1”
● 2014 – Икономически университет – Варна
Сертификат за завършено обучение:
Курс:„ИКТ в образователния процес и работа в е-среда”, модул
„Мултимедийни презентации и работа със софтуер за интерактивни дъски”
● 2014 – Икономически университет – Варна
Сертификат за завършено обучение:
Курс: „Повишаване на езиковите компетенции по английски език на ниво В2”
● 2014 – Икономически университет – Варна
Сертификат за завършено обучение:
Курс:„ИКТ в образователния процес и работа в е-среда”, модул
„Информационна грамотност. Работа с пълнотекстови научни бази,
дигитални библиотеки и колекции”
● 2012 – Икономически университет – Варна
Курс:
Английски език Upper Intermediate
● 2011 – Български институт по стандартизация
Обучение в Информационен семинар:
„Стандартите – ключ за успех към Общия европейски пазар”, в рамките на
проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”,
финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007 – 2013 г.
● 2010 – Икономически университет – Варна
Удостоверение за Специализация:
„Дидактика на висшето образование”
● 2009 – Икономически университет – Варна
Свидетелство за Професионална квалификация:
„Учител”
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● 2005 – Икономически университет – Варна
Диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен
Магистър по икономика
спец. „Международен бизнес”
● 2004 – Икономически университет – Варна
Диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен
Бакалавър по икономика
спец. „Стокознание”
● 2000 – Варненски Свободен Университет
Свидетелство за професионална подготовка
„Компютърен оператор”
● 2000 – ХГ” Константин Преславски”, Варна
Диплома за средно образование
Хуманитарен профил с интензивно изучаване на Италиански език

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
● Чужди езици: Италиански език: писмено и говоримо
Английски език: писмено и говоримо
Испански език: писмено и говоримо
Руски език: писмено и говоримо
●Технически умения :
- Компютърна грамотност: DOS, WINDOWS, MICROSOFT OFFICE PACK,
SMARTDRAW, INTERNET;
- Мултимедийни презентации и работа със софтуер за интерактивни
дъски

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
● от 2009 – Териториална организация на Научно – техническите съюзи –
Варна, секция „Стокознание”
● от 2009 – Международна организация на учените по стокознание и
технология, със седалище Виена, Австрия – International Society of Commodity
Science and Technology, Austria (IGWT)
● от 2011 – Дружество на завършилите Икономичeски университет – Варна
● от 2011 – Регионален съюз на потребителите – Варна
● от 2012 – Съюз на учените – клон Варна, секция „Икономика”
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
● Основи на стокознанието на промишлените стоки
● Микробиология на стоките
● Стандартизация, метрология и квалиметрия
● Мениджмънт на опаковките
● Управление на качеството и безопасността на стоките
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● Стокознание
● Стокознание на храните от животински произход
● Стокознание на промишлените стоки
● Стокознание на хранително - вкусовите стоки

НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Доклади
● Маринова, В. Изследване на качеството на прясно мляко, предлагано в
търговската мрежа на град Варна, Сборник доклади „Научна конференция
на младите научни работници – 2009”, изд. „Наука и икономика” ИУ – Варна,
2009, с. 126 – 133.
● Маринова, В. Рециклирането – екологичното производство на хартията,
Сборник доклади „XI Научна конференция с международно участие –
Качество и безопасност на стоките”, изд. „Наука и икономика” ИУ – Варна,
2010, с. 287 – 295.
● Маринова, В. Рециклируемост на отпадъчната хартия, Сборник доклади
„Научна конференция на младите научни работници – 2011”, изд. „Наука и
икономика” ИУ – Варна, 2011, с. 308 – 315.
● Маринова, В., Т.Стойкова. Европейская стратегия в области
рециклирования вторичных волокнистых материалов, Сборник доклади „II
Международной научно – практической конференции – Тенденции и
перспективы развития современного научного знания – 11 апреля 2012”, изд.
„Институт стратегических исследований” – Москва, 2012, с. 137 – 143.
● Маринова, В. Влияние на рециклирането върху свойствата на хартиения
рециклат, Сборник доклади „XII Юбилейна научна конференция с
международно участие – Стоковедната наука – традиции и актуалност – 24 –
25 Октомври 2013”, изд. „График” – Варна, 2013, с. 357 – 365.
● Маринова, В. Състояние на рециклирането на хартия в България, Сборник
доклади „Научна конференция на младите научни работници – 2014”, изд.
„Наука и икономика” ИУ – Варна, 2014, с. 149 – 159.
● Живкова, В., А., Стоянова, В. Маринова. Проблеми и перспективи за
управление на отпадъците, Сборник доклади от Юбилейна международна
научна конференция 15 май 2015 г. „Икономиката в променящия се свят:
национални, регионални и глобални измерения – том I”, изд. „Наука и
икономика” ИУ – Варна, 2015, с. 163 – 170.
● Стойкова, Т., В. Маринова. Качество переработанной бумаги для
производства упаковки, Сборник доклади: Матеріали ІІІ-ої Міжнародної
науково-практичної
конференції,
„ПРОБЛЕМИ
ФОРМУВАННЯ
АСОРТИМЕНТУ, ЯКОСТІ І ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ”,
УКООПСПІЛКА ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ, 12 листопада 2015
року, м. Львів, с. 45 – 47.
● Marinova, V., T. Stoykova, Normative Requirements for Packages from Recycled
Fiber Materials. 20TH IGWT Symposium, Commodity Science in a Changing
World, September 12th-16th, 2016, University of Economics, Varna, Bulgaria,
2016.
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● Marinova, V. Ecological Effectiveness in Context of Paper recycling. Conference
Proceedings from the Thirteenth Scientific Conference with International
Participation: Commodity Science - Traditions and Actuality: Devoted to the 70th
Anniversary of Commodity Science Degree Course and Department, 18th - 19th
October 2018, Varna: Science and Economics, 2018, pp.300-308.
● Marinova, V., Stoykova, T. Study of the Quality of Testliner Papers for
Cardboard Packaging Церевитиновские чтения - 2019 : Материалы VI
Международной научно-практической конференции, 22 марта 2019 г., Москва
: ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 218 – 221.
● Маринова, В., Стойкова, Т. Роля на стандартите за качеството на
рециклираната хартия. Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник
с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and
Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна :
Наука и икономика, 2019, 70 - 78.
Статии
● Маринова, В., С. Пашова. Сравнителни изследвания на прясно мляко,
предлагано в търговската мрежа на град Варна, сп. Известия, изд. „Наука и
икономика” ИУ – Варна, 2011, № 1, с. 97 – 107.
● Маринова, В., Т., Стойкова. Основни фактори, определящи качеството на
продуктите от рециклирани хартиени материали, сп. Известия, изд. „Наука и
икономика” ИУ – Варна, 2014, № 4, с. 5 – 15.
Учебна литература
● Желязкова, М., В. Маринова. Стокознание на промишлените стоки – част
II: Ръководство за лабораторни упражнения, изд. „Наука и икономика” ИУ –
Варна, 2013, с. 152 - 171.
● Златева, Д., Т. Стойкова, В. Маринова, Р. Радев. Стокознание: Ръководство
за лабораторни упражнения, изд. „Наука и икономика” ИУ – Варна, 2015, с.
72 – 81.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
● от 2013 - BG051PO001 - 3.3.07 - 0002 „Студентски практики”, проект,
финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд.

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
● член на организационния комитет за подготовка на XI Научна конференция
с международно участие „Качество и безопасност на стоките” – катедра
„Стокознание”, Икономически университет – Варна 14 – 16 октомври 2010 г.
● от 2011 г. организиране и провеждане на ежегодна рекламна
кандидатстудентска кампания на катедра „Стокознание” при ИУ – Варна.
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● 2011 г. – 2015 г. организиране и провеждане на Прегледа на студентската
научна дейност при секция „Стокознание”, в рамките на ИУ – Варна.
● член на организационния комитет за подготовка на XII Научна
конференция с международно участие „Стоковедната наука – традиции и
актуалност” – катедра „Стокознание”, Икономически университет – Варна
24 – 25 октомври 2013 г.
● член на организационния комитет за подготовка на 20th IGWT Symposium
„COMMODITY SCIENCE IN A CHANGING WORLD”, September 12th - 16th
2016, University of Economics – Varna.
● одитор в обучение в организиран вътрешен одит по „Проверка на
прилагането на СУК спрямо изискванията на стандарта БДС EN ISO
9001:2008 и оценка на нейната ефективност” в ИУ – Варна, 29 – 30 юни
2016 г.
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