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Ф О Р М А Т  Н А  
А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ВЪРБАНОВ, МАРИАН СТОЯНОВ 
Адрес  ул. „Акад. Георги Бончев, бл. 3, 1113 София, България 

Телефон  +359 2 979 39 43; +359898 896 728 
Факс  +359 2 971 30 05 

E-mail  mavur@abv.bg; marian.varbanov@gmail.com; 
marian_varbanov@geophys.bas.bg 

 
Националност  българска 

 

Дата на раждане   
 
 

 
  

• Дати (от-до)  01.08.2013 –  
• Име и адрес на работодателя  Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН, 1113 София, ул. „Акад. 

Георги Бончев, бл. 3 
• Вид на дейността или сферата 

на работа 
 Научно-изследователска в областта на хидрологията и хидрохимията, физическата 

география, административна, 
• Заемана длъжност  Доцент, РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕПАРТАМЕНТ ГЕОГРАФИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС НА УЧЕНИТЕ В НИГГГ ОТ 2014 Г. 
Главен редактор на сп. „Проблеми на географията“ от 2014 г. 
Член на VI и VII Общо събрание на БАН 
Член на Научния съвет на НИГГГ от 2014 г. 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Научна, преподавателска, административна, редакторска 

• Дати (от-до)  01.07.2010 – 31.07.2013  
• Име и адрес на работодателя  Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Научно-изследователска в областта на хидрологията и хидрохимията, физическата 
география 

• Заемана длъжност  Доцент в секция „Физическа география“ на департамент География 
• Основни дейности и 

отговорности 
 Научна, преподавателска 

• Дати (от-до)  01.07.2001 – 30.06.2010 
• Име и адрес на работодателя  Географски институт – БАН, 1113 София, ул. „Акад. Георги Бончев, бл. 3 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Научна-изследователска 

• Заемана длъжност  Научен сътрудник, старши научен сътрудник, доцент 

ТРУДОВ СТАЖ 
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Ръководител на секция „Физическа география“ - 2008-2010 г. 
Председател на ОС на учените в ГИ 2004-2010 г. 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Научно-изследователска в областта на хидрологията и хидрохимията, физическата 
география 

• Дати (от-до)  05.09.1994 – 30.06.2001 
• Име и адрес на работодателя  Национална природо-математическа гимназия, 1164 София, ул. Бигла 52 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Преподавателска, образование 

• Заемана длъжност  Учител по география и икономика 
• Основни дейности и 

отговорности 
 Обучение, организиране на учебна дейност, ръководство на клас 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1988-1992 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Московски държавен университет „М.В. Ломоносов“, Москва, Руска федерация, 

Географски факултет, катедра по хидрология на сушата 
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
 Хидрология, хидрохимия, използване и управление на водни ресурси, математическа 

статистика,  
• Наименование на придобитата 

квалификация 
 Кандидат на географските науки  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 ОНС „доктор“ 

• Дати (от-до)  1982-1987 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, Геолого-географски 

факултет, катедра „Климатология и хидрология“ 
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
 Хидрология, използване на водни ресурси, климатология, физическа география 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по география (хидрология и климатология), втора специалност- учител по 
история 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 магистър 

 
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 

 

  АНГЛИЙСКИ 
• Четене  ДОБРО 
• Писане  ОСНОВНО 

• Разговор  ОСНОВНО 
 

  РУСКИ 
• Четене  ОТЛИЧНО 
• Писане  ОТЛИЧНО 

• Разговор  ОТЛИЧНО 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  [ПУБЛИКАЦИИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ] 

Zhelezov, G., M. Vurbanov, M. Germ, A. Gaberščik. (2011) Hydrological characteristic and 
related ecosystem services of the lakes Srebarna and Cerknica. Проблеми на географията, 
Кн. 1, София, 2010.   ISSN 0204-7209. 

Roukova, P., M. Varbanov. (2011). Global commodity Chain approach to assess the position 
of regions in the European and global economy In chapter :Economic flows and networks: 
a multiscalar perspective. Interim Report TIGER project, www.espon.eu , pp. 39-43 

Roukova, P., M. Varbanov. (2011). Global commodity Chain approach to assess the position 
of regions in the European and global economy ANNEX II chapter 4 In: Interim Report 
Annexes, www.espon.eu  pp. 28-57. 

Roukova, P., M. Varbanov, A. Ravnachka. В съавторство с колектив (2012). TIGER -
Territorial Impact of Globalization for Europe and its Regions. Publ. by ERDF - EC, 2012, 
ISBN 978-2-9600467-6-2. 

Roukova, P., M. Varbanov, A. Ravnachka. (2012). Global commodity/value chain approach 
to assess the position of regions in the European and global economy. WP 8.1 Final 
Scientific Report. The ESPON 2013 Programme TIGER (Territorial Impact of Globalization 
for Europe and its Regions). ESPON & Université Libre de Bruxelles. www.espon.eu, p. 31 

Varbanov, M., M. Temelkova. (2012). State and possibilities for development of renewable 
energy in Bulgaria. Proceedings of the Fourth International Scientific Conference – 
FMNS2011, 8 – 11 June 2011, Faculty of Mathematics and Natural Science, VOLUME 2, 
South-West University “Neofit Rilski”, Bulgaria  

Nacheva, K, Belev, G, Varbanov, M. (2015) ABOUT SOME UNFAVOURABLE NATURAL 
PROCESSES IN STRUMA RIVER BASIN. 25 Международна научна конференция – Съюз на 
учените – Стара Загора, 04-05.06.2015 г, 2015 

Върбанов, М, Гърциянова, К. (2015) Сравнителен анализ на индекси за оценка 
качеството на речните води. Списание "Известия" на СУ - Варна, Съюз на учените - 
Варна, 2015 

Върбанов, М., Гърциянова, К., Методиева, Г. (2015) Антропогенно въздействие върху 
качеството на речните води в западната част на Пазарджишко-Пловдивското поле. Сп. 
"Проблеми на географията", 3-4, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2015, ISSN:ISSN 
0204-7209 

Гърциянова, К, Върбанов, М. (2015) Качествено състояние на речните води в 
Дунавската отточна област. Шуменски университет, 4-та Международна конференция 
„Географски науки и образование“, 30-31.10.2015 г., приета за печат: 2015 

Gartsiyanova, K, Varbanov, M. (2016) Comparative assessment of the water quality in the 
river Osam. 25 Международна научна конференция – Съюз на учените – Стара Загора, 
04-05.06.2015 г, 2016 
Върбанов, М. (2016) Параметризация на качеството на водите на българските 
черноморски реки чрез индекса на кислородния баланс., Сп. "Проблеми на 
географията", 1-2, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2016, ISSN:ISSN 0204-7209 (под 
печат) 
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  Участие в проекти през последните 5 години 
 
Геоекологично състояние и динамика на измененията в предложените за възстановяване 
влажни зони по долното течение на р. Дунав. Съвместно с ГИ – РАН. Цв. Коцев, 2009-
2012. ЕБР 
Territorial Impact of Globalization for Europe and its Regions (TIGER). Leader of consortium 
Universite Libre de Bruxelles, Belgium. Funded by EC - ESPON 2013 Programme under OP 
Regional Development. Poli Roukova, 2010-2013. 
Пространствен анализ и оценка на качеството на повърхностните води в България по 
хидрохимични и хидробиологични показатели. Ръководител Мариан Върбанов, 2010-
2013 
Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in floodplain soils 
with river system dynamics", BSRP – Bulgarian-Swiss Research Programme, As. Prof. Ts. 
Kotsev, 2012-2016 
ОП „Околна среда“ Проект DIR – 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален 
парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ Разработване на план за управление на ПН Пирин за 
периода 2014-2023 г. – изпълнител „Пролес-инженеринг“ ООД – участие като неключов 
експерт хидрография и хидрология – 2014 
ОП „Околна среда“ АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДЪРЖАН 
РЕЗЕРВАТ „СРЕБЪРНА”, авт. колектив с рък. професор д-р Вълко Бисеров- участник 
като неключов експерт по хидрология – 2014 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ – (Бенефициент НИМХ, партньор НИГГГ) 
ПРОЕКТ ВG051РО001-3.3.06-0063 „Програма за мултидисциплинарно обучение на 
докторанти и млади учени насочена към подобряване на дейностите в България по 
изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в 
метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, 
рационално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатичните 
промени“ – консултант на двама докторанти, 2014-2015 
Договор с МРРБ „Определяне на териториалния обхват на планинските, 
полупланинските и пограничните райони в България на ниво общини за целите на 
разработването на целенасочена инвестиционна програма за развитие на изоставащи 
райони“, 2015, Ръководител на проекта: доц. д-р Мариан Върбанов 
ОП „Околна среда „Разработване на план за управление на пр “Училищна гора”, 2015, 
експерт по хидрология 
ОП „Околна среда „Разработване на план за управление на пр “Богдан”, 2015, експерт по 
хидрология 
ОП „Околна среда „Разработване на план за управление на пр “Торфен резерват” и пр 
"Бистришко бранище", 2015, експерт по хидрология 


