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АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

АСИСТЕНТ  
Област на висше образование  3 Социални, стопански и правни науки 
Професионално направление  3.8 Икономика 

Научна специалност  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 
Година на придобиване   

 
НАУЧНА СТЕПЕН 

ОНС ДОКТОР 
Област на висше образование 
Професионално направление 

Научна специалност 
Година на придобиване 

 

 
 

3 Социални, стопански и правни науки 
3.8 Икономика 
Финанси и банково дело 
2019 

 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Разработени учебни програми  „Финанси на фирмата“ и „Банково дело“ 
Водени лекционни курсове  Основи на финансите, Корпоративни финанси, Финансово управление на 

фирма, Банково дело, Данъчна и митническа политика, Инвестиции, Финансов 
риск мениджмънт, Управление на риска 

 
 

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ 
Кратко описание  Инвестиции във финансови инструменти, Инвестиционен анализ и портфейлна 

оптимизация; Финансов анализ; Данъци и Данъчна политика; 
Пенсионноосигурителни фондове. 
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ТРУДОВ СТАЖ 
• Дати (от-до)  юни 2011 –  до момента 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, бул. Дунав 
78 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност   асистент в катедра “Финанси”, административно обслужване развитието на 
академичния състав на ВУАРР 

• Основни дейности и 
отговорности 

 преподавателска и научно-изследователска дейност 

 
• Дати (от-до)  март 2009 –  до юни 2011 

• Име и адрес на 
работодателя 

 ВУ „Земеделски колеж“ Пловдив, бул. Дунав 78 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност   асистент  
• Основни дейности и 

отговорности 
 преподавателска и научно-изследователска дейност 

• Дати (от-до)  септември 2006 –  юни 2007 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Университет по хранителни технологии, Пловдив 4000, бул. Марица 26  

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност  Хоноруван асистент в катедра “Икономика и управление”, Стопански факултет 
на УХТ 

• Основни дейности и 
отговорности 

 преподавателска и научно-изследователска дейност 

• Дати (от-до)   януари 2006 - декември 2007 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Университет по хранителни технологии, Пловдив 4000, бул. Марица 26 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност  Технически секретар в катедра “Промишлена топлотехника”, Технически 
факултет на УХТ 

• Основни дейности и 
отговорности 

  Извършване на административна дейност и организация на документацията в 
катедрата; Участие в подготовката на семинарни и лабораторни занятия, 
възложени от Катедрения съвет под ръководството на титулярния 
преподавател на съответната дисциплина 

• Дати (от-до)   Септември 2005 - юни 2006 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Аграрен университет – Пловдив 4000, бул. Менделеев 12 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност  Хоноруван преподавател в катедра „Информатика, статистика и счетоводство”, 
ф-т Икономика на АУ 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Подготовка и извеждане под ръководството на титулярният преподавател на 
семинарни упражнения по дисциплината „Финанси” 
 
 

• Дати (от-до)   септември 2003 - юни 2005 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Аграрен университет – Пловдив 4000, бул. Менделеев 12 
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• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност  Хоноруван преподавател в катедра „Мениджмънт и маркетинг”, ф-т Икономика 
на АУ 

• Основни дейности и 
отговорности 

  Подготовка и извеждане под ръководството на титулярният преподавател на 
семинарни упражнения по дисциплините  „Маркетинг” и „Международен 
маркетинг” 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до)  Декември  2008 – ноември 2009 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Аграрен университет – Пловдив, ф-т Икономика 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Счетоводство на предприятието, Банково счетоводство, Аграрно счетоводство, 
Международни счетоводни стандарти, Икономическа статистика, Корпоративни 
финанси, Финансово-счетоводен анализ, Данъчен и финансов контрол 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Магистър по „Счетоводство и контрол”  

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
• Дати (от-до)  Септември 1996 – декември 2000 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Аграрен университет – Пловдив, ф-т Икономика 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Основи на управлението, Маркетинг, Статистика, Пакети приложни програми, 
Световно селско стопанство и международна търговия, Основи на 
растениевъдството и животновъдството, Аграрен мениджмънт, Финанси, 
Теория на счетоводството 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Maгистър по „Аграрна икономика” 

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
• Дати (от-до)  Септември 1988 – май 1992 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 СОУ с преподаване на чужди езици «Иван Вазов», гр. Пловдив 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Руски език, Немски език, Български език и литература  

• Наименование на 
придобитата квалификация 

  

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

  

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома. 
МАЙЧИН ЕЗИК  български 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
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  АНГЛИЙСКИ 
• Умения за четене  МН. ДОБРО 
• Умения за писане  МН.ДОБРО 

• Умения за разговор  ДОБРО 
  РУСКИ 

• Умения за четене  ДОБРО 
• Умения за писане  ДОБРО 

• Умения за разговор  ДОБРО 
  НЕМСКИ 

• Умения за четене  ОСНОВНО 
• Умения за писане  ОСНОВНО 

• Умения за разговор  ОСНОВНО 
  ИТАЛИАНСКИ 

• Умения за четене  ОСНОВНО 
• Умения за писане  ОСНОВНО 

• Умения за разговор  ОСНОВНО 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Съвместно съжителство с 
други хора в мултикултурно 

обкръжение, в ситуации, в които 
комуникацията и  екипната 
работа са от съществено 

значение (например в културата 
и спорта) и др. 

 УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП, ОТЗИВЧИВОСТ И ИЗПЪЛНИТЕЛНОСТ 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със 
специфично оборудване, машини 

и др. 

 Работа под  Windows – Word, Excel, Power point 

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 
 Категория В 

 
УЧАСТИЕ В ДРУГИ 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ 
ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ 

 преподавател в ЦПО към ВУАРР, курс „Управление на земеделското 
стопанство“ 
 

 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

  

 
ПРИЛОЖЕНИЯ  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СПИСЪК С НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ 

 
 
 
Дата: 05.06.2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Списък с научни публикации и участия в проекти 
 

1. Студии 
 Марева, Н. „Капиталовите пенсионни фондове в България – развитие, състояние и 

перспективи“, Годишник на ВУАРР, Vol. 6, 2018, с.77-121, ISSN 1314-9113 (print), ISSN 
2535-0609 (on-line)  

2. Списък със статии в научни списания  
 

 Марева, Н., „Развитие на допълнителното пенсионно осигуряване в България, 
предизвикателства и възможности”, сп. „Ново знание”, изд. ВУАРР, бр.1, януари-март 
2012, с.58-64, ISSN 2367-4598 (Online) ISSN 1314-5703 (Print) http://science.uard.bg 

 Асенова, М., Н. Марева, „Икономически аспекти на опазване на околната среда в 
земеделието“, сп. „Ново знание”, изд.     ВУАРР, бр.3, год. 1, 2012, с. 91-94ISSN 2367-
4598 (Online) ISSN 1314-5703 (Print) http://science.uard.bg 

 Григорова, З., Н. Марева, „Интегрирано развитие на Смолянска област чрез 
диверсификация на туристическия продукт“, сп. „Ново знание”, изд.     ВУАРР, бр.1, 
год. 2, януари – март 2013, с.334-342, ISSN 2367-4598 (Online) ISSN 1314-5703 (Print) 
http://science.uard.bg 

 Mareva, N. Y., Establishing Tendencies of Investment Policy of Pension Insurance Companies 
in Bulgaria”, Balkan Journal of Social Sciences, Volume 2, № 3,Jan 2013, pp. 34-49 

  
3. Списък с доклади от конференции 

 
 Марева, Н. „Възможности и проблеми при осигуряването на финансови ресурси в 

аграрния сектор”, Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Отрасловото 
многообразие – условие за устойчиво развитие на селските райони”, 2010,  В. Търново, 
с. 409-417, ISBN 978-954-9498-57-8 

 Марева, Н. „Аспекти на данъчно-осигурителната политика по отношение на туризма в 
България”, Сборник с доклади от международна научна конференция 
„Взаимодействието теория - практика: Ключови проблеми и решения”, том I, Бургас, 
2011, с. 217-224, ISBN 978-954-9370-78-2 

 Dimitrov D., M. Asenova, M. Kechev, E. Arabska, N. Mareva, „Economic, social and 
ecological aspects of environmental protection in agriculture“, International Conference 
NewEnviro 2012 New approaches for assessment and improvement of environmental status in 
Balkan region: Interactions between organisms and environment, Educons University, Sremska 
Kamenica, Serbia, Serbia May 28-30 

 Mareva, N. „Funding options for Science and Technology parks in Bulgaria”, VII 
Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" 
(КузГТУ), Белово, 2014, часть 2, с.113-118 .ISBN 978-5-89070-974-5 

 Марева, Н. „Финансови аспекти на изграждането и функционирането на технологични и 
научни паркове като обекти на иновационната среда”, Сборник с доклади от XII-та 
национална младежка научно-практическа конференция, София, 2014,  с. 113-118, ISSN: 
1314-8931 

 Mareva, N., G. Georgiev, Measuring Bulgarian Pension Funds Investment Performance by 
Risk-Adjusted Metrics, IBANESS Conference Series-Edirne/Turkey, March 4-5, 2017, p. 947-
954, ISBN 978-605-67281-0-5 

 Georgiev, G., N. Mareva, Risk-adjusted performance ranking of Bulgarian pension funds, 
IBANESS Congresses Series-Kirklareli/Turkey September 23-24, 2017, Proceedings, ISBN 
978-605-67815-0-6 

 Георгиев, Г., Н. Марева, Оценяване на инвестиционното представяне на капиталовите 
пенсионни фондове в България за периода 2009-2017 г., Национална кръгла маса на 
тема: Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на 
динамична регулаторна среда“ Стопанска академия, Свищов, 14-15 октомври 2017 г. 
Сборник с доклади, , АИ „Ценов“, Свищов, 2018, с. 229-237, ISBN 978-954-23-1382-3 

 Марева, Н., Г. Георгиев, Управление, измерване и надзор на инвестиционните рискове 
при доброволните пенсионни фондове в България, Юбилейна научна конференция 
„България на регионите“, 27-28 октомври 2017, Пловдив, Сборник с доклади, с. 104-116,  
http://regions.uard.bg, ISBN 978-619-203-207-4 (on-line) 

http://science.uard.bg/
http://science.uard.bg/
http://science.uard.bg/
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 Георгиев, Г., Н. Марева, Измерване на риск коригираната възвръщаемост при фондовете 
за доброволно пенсионно осигуряване в България, Национална научна конференция, 
Варненски икономически университет, 17 ноември 2017 г. Сборник с научни доклади, 
том 2, Изд. „Наука и икономика“, Варна, 2018, с. 342-356, ISBN 978-954-21-0957-0 

 Григирова, З., Е. Арабска, Н. Марева, Районирането и регионалното развитие като 
организационен модел за устойчивост, опазване и растеж, Сборник доклади от 
международна научно-практическа конференция „България на регионите‘2018“, 
Пловдив, 2018, с. 337-344, ISBN 978-619-203-229-6 (on-line) 

 
 

4. Учебници  
 Георгиев, Г., Б. Кръстев, Н. Марева, Инвестиции, изд. Макрос, Пловдив, 2015, ISBN 978-

954-961-376-0 
5. Постерни съобщения на конференции  

 Григорова, З., Н. Марева „Интегрирано развитие на Смолянска област чрез 
диверсификация на туристическия продукт”, Юбилейна Международна Научно-
Практическа конференция „България на регионите”, 18 октомври 2012. 
 

6. Участие в национални научни и научно-приложни проекти 
 Обучител по мярка 111 на ПРСР, 2011-2012, курс „Управление на земеделското 

стопанство“ 
 BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", 06.2013-10.2014, МОН, 

академичен наставник 
 BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1”, 2016-2018, 

академичен наставник 
 BG051PO001-3.3.07-0043 "Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в 

съответствие с изискванията на пазара на труда", 2013-2014, автор на 2 учебни 
програми: по банково дело и финанси на фирмата. 

 BG051PO001-3.3.07-0056 "Развитие на електронните форми на дистанционно 
обучение във ВУАРР, 2013 – 2014, участие в разработването на курсове за 
дистанционно обучение и обучаем. 

 BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на системата за квалификация и 
кариерно израстване на преподавателите във ВУАРР“, обучаем 

 BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във 
ВУАРР“ обучаем. 

7. Други 
 Участие в лятно училище за докторанти „Устойчиво управление на земите в ЕС“ 

(SULANET), 01.07.2018-07.07.2018, Jean Monnet Networks, Project №564651-PPE-1-
2015-1-SK-EPPJMO-NETWORK; 

 Участие в тестова фаза на електронна обучителна платформа  „VIVET: Video 
supported vocational education and training” Erasmus+ KA2 Strategic Partnership 
Program, Project № 2016-1-ДЕ02-КА202-003465; 


