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Мария Радославова 
Станимирова 

Трудов стаж 

От юни 2015 г. до юни 2019; от юни 2019 до момента 

Ръководител катедра „Аграрна икономика“• Икономически университет – 
Варна 

Катедра „Аграрна икономика“ е първично звено към Стопански 
факултет при ИУ – Варна, което организира обучението на  студенти в 
спец. „Аграрен бизнес“ от ОКС „Бакалавър“ и „Аграрен бизнес“ и „Бизнес 
консултиране“ – в ОКС „Магистър“. 
 
От юни 2010 г. до момента 

Доцент • Икономически университет - Варна 

Преподава дисциплини като: „Управление на поземлените ресурси“ и 
„Аграрен маркетинг“ в ОКС „Бакалавър“ и „Управление на качеството“; 
„Маркетингови проучвания“ и „Организация на бизнес консултантската 
дейност“ в ОКС „Магистър“. 
 
От септември 2003 г. до юни 2010 г. 

Главен асистент • Икономически университет - Варна 

Преподава дисциплини като: „Аграрен маркетинг“, „Управление на 
качеството“, „Анализ на дейността на аграрното предприятие“, 
„Земеустройство и земеползване“ и др. 
 
От януари 1999 г. до юли 2003 г.  

Аграрикономист • ЕТ „Виктор 84“ – Варна 

Участва в изпълнение на технически дейности по възстановяване на 
собствеността върху земеделски земи и гори; изграждане и 
осъвременяване на картата на възстановената собственост; 
регистрация и пререгистрация на земеделски земи и гори. Участие при 
изготвяне на планове за горо-разделяне по ЗВГЗГФ на общини от 
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Варненска (Аксаково), Шуменска (Каспичан) и Добричка (Крушари) 
област. 
 
От май 1997 г. до януари 1999 г.  

Технически оператор • ЕТ „Виктор 84“ – Варна 

Участва в изпълнение на технически дейности по възстановяване на 
собствеността върху земеделски земи и гори; изграждане и 
осъвременяване на картата на възстановената собственост; 
регистрация и пререгистрация на земеделски земи и гори. Участие при 
изготвяне на планове за земеразделяне по ЗВСПЗЗ в общини от 
Варненска област (Аксаково), Силистренска (Силистра) и Добричка 
(Крушари) област. 

Образование 

2000 – 2003 г.  - Икономически университет – Варна 

• Доктор по икономика • научна специалност 05.02.18 - Икономика и 
управление (селско стопанство) 
 
1998 – 1999 г.  - Икономически университет – Варна 

• Магистър по икономика • специалност „Аграрна икономика“  
 
1994 – 1998 г.  - Икономически университет – Варна 

• Бакалавър по икономика • специалност „Аграрна икономика“  
 
1990 – 1994 г.  – 7 СОУ „Найден Геров“ - Варна 

• Средно образование • засилено обучение на английски език  

Лични умения и компетенции 

Майчин език - български 
 
Английски език 
• Умения за четене • С1  
• Умения за писане • С1 
• Умения за разговор • С1 
 
Руски език 
• Умения за четене • С1 
• Умения за писане • В2 
• Умения за разговор • В2 
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Технически умения и компетенции 

Компютърни умения - Word, Excel, Power Point.  
Маркетингов софтуер - SPSS, PcGive. 

Допълнителна информация 

От ноември 2017 г. до юни 2019 г.; от юни 2019 г. до момента 

Председател на Комисия по кариерно развитие при ИУ-Варна 

От 2017 г. до момента 

Участие като лектор в обучения на директори на общински училища, 
общински детски градини и преподаватели от средни училища в общ. 
Варна към дирекция „Образование и младежки дейности“ община Варна 

От май 2015 г. до момента 

Експерт • Национална агенция по оценяване и акредитация (НАОА) 

Ръководител на ЕГ за проверка по процедури за: 

• програмна акредитация на ПН 3.8 „Икономика“, област на висше 
образование 3. Социални, стопански и правни науки, във Висше 
транспортно училище „Тодор Каблешков“ – декември 2018 г. 
• програмна акредитация на ДП „Икономика и управление (земеделие)“ 
от ПН 3.8. „Икономика“ и ДП „Организация и управление (икономика)“ от 
ПН 3.7 „Администрация и управление“, в Института по аграрна 
икономика (ИАИ) на Селскостопанска академия (ССА) – София – ноември 
2016. 
• програмна акредитация на ДП „Икономика и управление (земеделие)“ 
от ПН 3.8. „Икономика“ и ДП „Организация и управление (икономика)“ от 
ПН 3.7 „Администрация и управление“, в Института по аграрна 
икономика (ИАИ) на Селскостопанска академия (ССА) – София – ноември 
2016. 
• програмна акредитация на ДП „Икономика и управление (селско 
стопанство) и ДП „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и 
история на народното стопанство) от ПН 3.8 „Икономика“; ДП 
„Организация и управление на производството (селско стопанство)” от 
професионално направление 3.7 „Администрация и управление“ и в 
Тракийски университет – Стара Загора – септември 2016 г. 
 
Член на ЕГ за проверка по процедури за: 

• програмна акредитация на ДП „Икономика и управление (аграрна 
икономика)“ и ДП „Икономика и управление (туризъм)“ от ПН 3.8 



  

4 
 

Икономика в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов – ноември 2017. 
• програмна акредитация на ДП „Икономика и управление (аграрна 
икономика)“ и ДП „Икономика и управление (туризъм)“ от ПН 3.8 
Икономика в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов – ноември 2017. 
• институционална акредитация на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов – 
март 2017 г. 
• институционална акредитация на ВУАРР  – гр. Пловдив - октомври 
2016 г. 
• програмна акредитация на ПН 3.7 „Администрация и управление“ в 
Аграрен университет – Пловдив – май 2015. 
 
Експерт при разработване на доклади за самооценка по процедури за акредитация - 
Икономически университет – Варна 

• ръководител на работна група по разработване на доклад самооценка 
за акредитация по критериалната система на НАОА на ДП „Аграрен 
бизнес“ в ПН „Икономика“ (2019 г.);  
• ръководител на работна група по разработване на доклад самооценка 
за акредитация по критериалната система на НАОА на ПН „Икономика“ 
(2018 г.); 
• член на работна група по разработване на доклад самооценка за 
институционална акредитация (2017 г.) и др. 
 
От септември 2015 г. до момента 

Лектор и експерт • Камара на независимите оценители в България 
(КНОБ) 

Участва в различни по обхват квалификационни мероприятия, семинари 
и курсове – в т.ч. подготовка на цялостни материали; ръководител 
екип на квалификационни курсове по земеделски земи и трайни 
насаждения (ЗЗТН); участие в подготовка на тестове за провеждане на 
изпити от КНОБ; пленарни доклади на конференции на КНОБ и др.  
 
От септември 2015 г. до момента 

Лектор и експерт • Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) 

Участва в обучения на теми: „Иновативни решения за устойчиво 
развитие на малки стопанства“ (2017 г. – гр. Варна);  „Финансови 
параметри при изпълнение на одобрени проекти от ПРСР“ (2017 г., гр. 
Варна); Информационна среща семинар (2015 г. – с. Куманово, общ. 
Аксаково, обл. Варна); „Маркетинг на селскостопанска продукция – 
канали за реализация“ (2017 г. – гр. Добрич); „Маркетинг на 
селскостопански продукти – къси вериги на доставка (2017 г. - гр. 
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Добрич). 
 
От 2015 до юни 2019 г.  

Член на научния съвет на Научноизследователския институт (НИИ) • 
Икономически университет – Варна 
 
От юни 2019 г. до момента 

Член на Академичен съвет • Икономически университет – Варна 
 
От 2012 до момента  

Член на факултетен съвет на Стопански факултет • Икономически 
университет – Варна 
 
От 2013 до юни 2015 г.; от юни 2015 г. до юни 2019 г.; от юни 2019 г. до момента  

Член на факултетен съвет на факултет „Информатика“ • Икономически 
университет – Варна 
 
От юни 2015 г. до юни 2019 г.; от юни 2019 г. до момента  

Член на редколегията на списание „Известия“ на ИУ-Варна • 
Икономически университет – Варна 
 
От 2018 до момента  

Член на редколегията на Agricultural and Resource Economics E-Journal 
 
От 2012 г. до момента 

Участие в над 10 научни журита за присъждане на ОНС „Доктор“ и 
академичната длъжност „доцент“ в ИУ-Варна, УНСС – София, СА „Д. А. 
Ценов“ – Свищов, РУ „А. Кънчев“ – Русе, Тракийски университет – Стара 
Загора, БСУ – Бургас.  

Участие в проекти 

2017 г. – 2019 г. 

„Устойчиви мултифункционални селски райони: преосмисляне на 
моделите и системите на земеделието при нараснали изисквания и 

ограничени ресурси“. Проект финансиран от ФНИ, Номер и дата на 
подписване на договора: ДН 15/8 – 2017; ръководител на 
проекта: проф. дин Юлия Маркова Дойчинова 

Позиция по проекта: член на научен колектив 
 
2018 г. – 2019 г. 

„Поземлените отношения в социално-икономическата система на 

селското стопанство и развитието на селските райони“. Проект 
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финансиран от ИАИ – ССА, ръководител на проекта: проф. д-р 
Пламена Йовчевска.  

Позиция по проекта: член на научен колектив 
 
2019 г. 

„Устойчиво управление на поземлените ресурси“. Проект за 
организиране на събитие национална кръгла маса.  

Позиция по проекта: ръководител екип 
 
2018 г. 

„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, 
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“,  
BG05SFOP001-2.009, ОП „Добро управление“, ръководител на 
проекта: Борислав Френчев 

Позиция по проекта: експерт 

 
2018 г. 

„Насърчаване на гражданското участие в политиките за подобряване на 

демографското развитие в Република България“,  BG05SFOP0012.009-
0073, ОП „Добро управление“, ръководител на проекта: Борислав 
Френчев 

Позиция по проекта: експерт 
 
2019 - 2021 г. 

„Increase Trading and Modernization of the Beekeeping and Connected 

Sectors in the Black Sea Basin  - ITM BEE-BSB (BSB 136)“,  BSB 136 ITM 
BEE-BSB, Програма „Черноморски басейн“, Агенция по 
предприемачество – Варна, ръководител на проекта: Тодорка 
Димитрова 

Позиция по проекта: лектор 
 
2018 г. 

"Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и 

възможности за растеж". Проект за организиране на събитие 
национална кръгла маса.  

Позиция по проекта: ръководител екип 
 
2018 - 2020 г. 

„BSB 541 TEAWAY“,  BSB 136 ITM BEE-BSB, Програма „Черноморски 
басейн“, Агенция по предприемачество – Варна, ръководител на 
проекта: Тодорка Димитрова 

Позиция по проекта: лектор 

 
2015 г. – 2016 г. 

МИГ „Високи Западни Родопи, привлекателно място за развитие на 
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туризма”; Проект финансиран от ОП за развитие на сектор „Рибарство“, 
BG-09-HWR-2.1-017; ръководител на проекта – Борислав Френчев 

Позиция по проекта: експерт 
 
2015 г. – 2016 г. 

МИГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“; Проект финансиран от ОП за 

развитие на сектор „Рибарство“, BG-2015-GTS-3.1.02-002; ръководител 
на проекта – Борислав Френчев 

Позиция по проекта: експерт 

 
2015 г. – 2016 г. 

МИГ „Шабла – Каварна - Балчик“; Проект финансиран от ОП за развитие 

на сектор „Рибарство“, Project: SH-K-B/2-2.2-025; ръководител на 
проекта – Борислав Френчев 

Позиция по проекта: Експерт 

 
2013 – 2014 г. 

„Конкурентоспособност на селските райони в България – състояние и 
възможности за повишаването й” – НП 89; Проект за научно 
изследване, финансирано със средства, отпуснати целево от Държавния 
бюджет за научна дейност през 2013.  

Позиция по проекта: Ръководител проект 
 
2013 – 2015 г. 

„Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - 
бизнес; Проект, финансиран по ОП “Управление на човешките ресурси“, 
номер на проекта: BG051PO001-7.0.07-0036 

Позиция по проекта: Ръководител проект 
 
2012 – 2013 г. 

„Дистанционното обучение – съвременен подход в системата на 
академичното образование за подобряване качеството на човешките 
ресурси” BG051PO001-4.3.04-0036; одобрен за финансиране по схема 
BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно 
обучение в системата на висшето образование” по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” 2007 – 2013 г на Европейския социален фонд.  

Позиция по проекта: Експерт учебна документация 
 
2011 – 2012 г. 

“Проучване на територията на общините Девня и Аксаково и осигуряване на 
информация за Стратегията за местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково” 
в изпълнение на Договор № РД50-148/13.10.2011 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мерки: "Прилагане на стратегиите за 
местно развитие" и "Управление на МИГ, придобиване на умения и 
постигане на обществена активност на съответната територия за местните 
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инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от ПРСР за 
периода 2007 - 2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. 

Позиция по проекта: Анализатор 
 
2009 – 2011 г. 

“Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски 
райони и опазване на природните ресурси” Проект за научно изследване, 
финансирано със средства, отпуснати целево от Държавния бюджет за 
научна дейност. Утвърден със заповед № РД  21.03-28/2009 г. 

Позиция по проекта: Анализатор 
 
2008 – 2010 г. 

„Интегриран подход за диверсификация на икономиката на селските райони 
в България” Проект за научно изследване, финансирано със средства, 
отпуснати целево от Държавния бюджет за научна дейност. Утвърден със 
заповед № РД-10-2121/16.09.2008 г. 

Позиция по проекта: Анализатор 
 
12.2007 г. – 07.2008 г. 
Община Бяла, област Варна  
"Активни услуги на пазара на труда" – трета фаза. Проект "Виртуален Бизнес 

инкубатор в община Бяла". Финансиране – Световната банка. Договор № 
316034080704 / 04.12.2007 г. - Агенция по заетост. 

Позиция по проекта: Маркетингов специалист 
 
01.2007 г. – 06.2007 г. 
Община Долни Чифлик, област Варна 
„Активни услуги на пазара на труда” – втора фаза - планиране на местното 

икономическо развитие. Финансиране – Световната банка. Договор № 
316025060649 - Агенция по заетост. 

Позиция по проекта: Секторен анализатор – сектор „Селско и горско 
стопанство” 

 
12.2007 г. – 07.2008 г. 
Община Ветрино, област Варна 
"Активни услуги на пазара на труда" – трета фаза. Проект "Виртуален Бизнес 

инкубатор в община Ветрино". Финансиране – Световната банка. Договор № 
316034080702 / 04.12.2007 г. - Агенция по заетост. 

Позиция по проекта: Маркетингов специалист 
 
2001 – 2003 
,,Развитие на арендния модел на земеделие в Добрички регион в условията 

и приоритетите на програма САПАРД и Националния план за развитие на 
земеделието и селските райони” Номер на проекта: № НИД 21-03-13/2001 г.  

Позиция по проекта: Анализатор 
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Избрани публикации 

Монографии и студии 
 

1. Станимирова, М., Николов, Р., Ангелов, Д. Интегриран подход за 
диверсификация на икономиката на селските райони във Варненска 
област, - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 260 с. - (Библ. Проф. 
Цани Калянджиев ; Кн. 28) 

2. Станимиров, Е., Станимирова, М. Конкурентоспособност и капацитет за 
устойчиво развитие на икономическите субекти в селски райони от област 
Варна, - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 392 с. 

3. Дойчинова, Ю., Кънчев, И., Митева, А., Станимирова, М., Стоянова, З., 
Тошева, Е., Жечева, И., Заимова, Д. Възможностите на подхода ЛИДЕР за 
развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните 
ресурси, София: Издателски комплекс УНСС, 2013, 15. 
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