
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Управление на иновациите в туризма 

Код: PBsMAT31 Семестър: 5 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, СУ-1 час 

Брой кредити: 

5 

 

ЛЕКТОР:  Проф. д-р Братой Копринаров,  

Технически университет – София, Колеж-Сливен. 

СТАТУТ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” 

на Колеж – Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен 

“Професионален бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основната цел е студентите да придобият 

знания по създаването на нови продукти и изделия, от зараждането на идеята до 

проектирането на конкурентни продукти в туризма, технико-икономическата им оценка, 

подготовката на производството и пълното им усвояване. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: При изучаване на дисциплината студентите 

се запознават с източници за създаване на иновации,  методите за генериране на нови идеи, 

реализация и трансфер на иновациите. Подробно се разглеждат проблемите, свързани със 

същността и класификацията на иновациите, с подходите и методите за разработване на 

иновационна политика и стратегия. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по Въведение в туризма, Макроикономика, Управление 

на човешки ресурси. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Бенев, Б., Мениджмънт на иновациите, БМ, С., 1996. 

2.  Дамянова, Л., Иновационен мениджмънт, УИ “Стопанство”, С., 1996. 

3.  Георгиев, И. и др., Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, УНСС, С., 1997. 

4.  Дракър, П., Иновации и предприемачество, Класика и стил, С., 2002. 

5. Петров М., М.Славова, Иновации: как да превърнем идеята в продукт, Princeps, 

Варна,1996. 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Технология на обслужването в 

алтернативния туризъм 

Код: PBsMAT32 Семестър: 5 

 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 час, ЛУ- 2 часа 

Брой кредити: 

6 

 

ЛЕКТОР:  проф. дикн Николай Петров  

Технически Университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен. 

СТАТУТ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително 

избираема учебна дисциплина за редовни студенти от специалност “Мениджмънт на 

алтернативния туризъм”, редовно обучение, изучавана в Колеж - Сливен за ОКС 

“Професионален бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Изучаване на основните модели и 

концепции в областта на технологията на обслужване. Формиране на умения у студентите за 

разпознаване на проблеми, разработване на алтернативи и вземане на рационални решения 

при технология на обслужването. Придобиване на умения за съвместна работа в екип и 

осъществяване на ефективна комуникация. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината дава основни знания в областа 

на технологията на обслужване в туризма. Изучават се различните видове екскурзоводско 

обслужване в зависимост от вида на транспорта (колело, кон, и др), в зависимост от броя на 

туристите (група или индивидуално), разработване на екскурзоводска беседа, изготвяне на 

маршрут. Запознаване с основните документи за отчетност и поведение на екскурзовода в 

различни ситуации. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по мениджмънт в туризма, микроикономика, въведение в 

туризма, управление на човешки ресурси и други. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит, курсова работа. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
1. Великов В., „Технология на екскурзоводското обслужване“, Матком., 2010. 

2. Кадиева,Сн., „Технология на обслужването в хотелиерството“, изд. УИ Наука и 

икономика, Варна, 2010. 

3. Станкова М, „Алтернативен туризъм“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2006. 

4. Тодоров, Д., „Организация, технология и икономика на хотелиерството“, Матком, 2011. 

5. Воденска М., „Икономически, социални и природни влияния на туризма“, 2001. 

6. Лозанов Е., „Туристически ресурси на България“, 2001. 

7. Костов, Е. „Технология на туристическата анимация. Технологичните иновации и                                

туризмът в България“, Варна: Славена, 2004, с. 40–45. 

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплината: 

Анимация в алтернативния туризъм 

Код: PBsMAT33 Семестър: 5 

 

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни и лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 час, СУ-1 час,  

ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 

6 

 

ЛЕКТОР:  проф. дикн Николай Петров  

Технически Университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен. 

СТАТУТ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително 

избираема учебна дисциплина за редовни студенти от специалност “Мениджмънт на 

алтернативния туризъм”, редовно обучение, изучавана в Колеж - Сливен за ОКС 

“Професионален бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Усвояване на основни знания за 

същността и значението на анимацията в туризма. Изготвяне на атрактивен анимационен 

продукт в селския и екологичния туризъм в зависимост от различни фактори. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплина дава основни знания в областа 

на анимацията и приложението и в селския и екологичния туризъм. Изучават се видовете 

анимация (според възрастовата група, според мястото на провеждане, според времето, в 

зависимост от бранша), анимационния продукт и неговата атрактивност, фактори влияещи на 

туристическата анимация, целите, принципите и значението на анимацията (икономическо, 

социално и здравно). 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по мениджмънт в туризма, микроикономика, въведение в 

туризма, управление на човешки ресурси и други. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, курсова работа. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 1. Tомова, Снежина. Анимация в туризма. Варна: Изд. Наука и икономика, 2010. 

 2. Динев, П., Сн. Томова. Варна: Спортна анимация,.Университетско издателство, 2001 и 

2008. 

 3. Динев,П.,Сн. Томова. Спортната анимация-учебно ръководство, Варна:2008.  

 4. Динев,П.,Сн. Томова Основи на спортната анимация. Варна: Изд.”Наука и икономика”, 

2007.  

 5. Динев,П.,Сн. Томова Спорт и рекреация. Варна: Изд.”Наука и икономика”, 2006. 

 6. Костов, Е. Технология на туристическата анимация. Технологичните иновации и                             

туризмът в България. Варна: Славена, 2004, с. 40–45. 

 7. Стоянова М. Екскурзоводство и туристическа анимация, Матком, 2008. 

 8. Стамов, Ст., Специализирани видове туризъм, Кота 2011. 

 9. Петров, Н., Културен и исторически туризъм, Обнова БТ Везирови сие, 2014. 

10. Георгиев Г., Националните и природни паркове в България, София, Гея-Лирис, 2004. 

11. Еврев П., Териториално устройство на отдиха и туризма, С.1999. 

12. Войнова Я., Селски туризъм, УИ „Н. Рилски“ Благоевград, 2008.  

 

https://www.book.store.bg/c/p-pc/id-2429/knigi-ot-milena-stoianova.html


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Управление на качеството на 

туристическия продукт  

Код: PBsMAT34 Семестър: 5 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ - 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:  Доц. д-р Йордан Чобанов 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” 

на Колеж – Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен 

“Професионален бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Овладяване на принципите на общото 

пазарно равновесие в икономиката. Причините и факторите, които предизвикват нарушение 

на пазарното равновесие на продуктовите пазари, както и ефектите, произтичащи от това. 

Формиране на равновесието на потребителите и причините за нарушаване на равновесието 

на производителя в условията на различните пазарни структури и форми. Формирането на 

доходите на факторите на производството. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Преподаване на принципите на общото 

пазарно равновесие в икономиката, причините и факторите, които предизвикват нарушение 

на пазарното равновесие на продуктовите пазари, както и ефектите, произтичащи от това; 

причините и факторите, които формират равновесието на потребителите; причините и 

факторите, формиращи и нарушаващи равновесието на производителя в условията на 

различните пазарни структури и форми; формирането на доходите на факторите на 

производството. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Студентите да са получили основополагаща 

природоматематическа и хуманитарна подготовка в средния курс на обучение. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Писмен изпит. 

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Димов, Ив. и др. Обща икономическа теория, 1996, 2005.. 

2. Йонова И. и др., Обща икономическа теория, С., 1999. 

3. Кръстева – Ибришимова В., „Организация на туристическото обслужване“, Бургас, 1994 г. 

4. Пъчев, Пл., Бизнес планиране и предприемачество – лекции, УНСС, 2007.  

5. Армстронг М. – “Основни техники на управление” Делфинпрес, Бургас.1994 

6. Михайлов, М. - Стратегическо управление на туризма. НБУ 2015. 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Бизнес комуникации  в алтернативния 

туризъм  

Код: PBsMAT35 Семестър: 5 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ- 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

 ЛЕКТОР:  Доц. д-р Йордан Чобанов. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” 

на Колеж – Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен 

“Професионален бакалавър”. 

 ЦЕЛИ  НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да получат основни знания за 

бизнес комуникациите и ролята им в съвременния алтернативен туризъм. Запознаване с 

инструментите на ефективната устна и писменна комуникация, видовете публики, за 

вербалните и невербалните комуникации в туристическата практика. Изучаване на правилата 

на деловата кореспонденция, изискванията и особеностите на онлайн комуникациите, 

използване на новите медии, социалните мрежи, туристическите сайтове, туристическите 

блогове и др.  

 ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни знания за бизнес комуникациите и 

ролята им в съвременния алтернативен туризъм. Инструменти на устната и писменна 

комуникация, видовете публики, вербалните и невербалните комуникации в туристическата 

практика. Правила за деловата кореспонденция, изискванията и особеностите на онлайн 

комуникациите, използване на новите медии, социалните мрежи, туристическите сайтове, 

туристическите блогове и др.  

 ПРЕДПОСТАВКИ: Студентите трябва да са получили основополагаща подготовка в 

средния курс на обучение, както и първоначални знания по туризъм, маркетинг и реклама от 

предходните семестри. 

 МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия. 

 МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Писмен изпит. 

 ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български. 

 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Руменчев, В., Невербалните комуникации в публичната реч и деловото общуване, С., 2006 

2. Стойков, Л., Пачева, В., Връзки с обществеността и бизнескомуникации, С., 2006 

3. Алексиева, С., Бизнескомуникации, С., 2011 

4. Томс, Ж., Георгиева, К., Инструменти на социалните мрежи, С., 2011 

5. Мавродиева, И., Реторика и пъблик рилейшънс, С.,2013 

6. Русев, П., Властта на хората,С., 2015 

7. Интернет източници: 

         - http://ebox.nbu.bg/ 

         - http://media-journal.info/ 

         - www.rhetoric.bg/ 

         - www.newmedia21.eu/ 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Безопасност на храните и хранително 

законодателство 

Код: PBsMAT36 Семестър: 5 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения,  

Часове за седмица: 

Л - 1 час, ЛУ - 2 часа         

Брой кредити: 

3 

 

ЛЕКТОР:  Проф. д-р Марианна Баева, 

Технически университет – София, Колеж-Сливен.  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема 

дисциплина от специализираната подготовка на редовните студенти по специалност 

“Мениджмънт на алтернативния туризъм ” на Колеж – Сливен към ТУ – София за 

образователно-квалификационната степен “Професионален бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Обучаване на студентите по теми, 

свързани с производството на безопасни храни. Разглждат се международните и национални 

изисквания към безопасността на храните. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Посочени са основните характеристики на 

различните видове опасности и техния контрол при прозводството на хляб, хлебни и 

сладкарски изделия. Представени са принципите на системите за контрол и управление на 

безопасността на хляб, хлебни и сладкарски изделия – Добри хигиенни практики /ДХП/, 

Добри производствени практики /ДПП/ и Анализ на риска и контрол на критичните 

контролни точки /НАССР/. В практическите занятия се разработват и анализират програми 

по ДХП и ДПП и НАССР – планове за предприятията от бранша. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по Въведение в туризма, Икономика, Основи на 

кулинарната химия и технология 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, курсова работа. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Вангелов А., Технология на хляба и тестените изделия, София, Земиздат, 1989.  

2. Ръководство за Добри производствени и хигиенни практики в индустриалното 

производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, София, 2003. 

3. Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook, Food and Drug 

Administration-Center for Food Safety and Applied Nutrition USA, January 2001. 

4. Pathogens commonly found in bakery products, Food and Environmental Hygiene Department, 

April 2004. 

5. Evaluation of Risks Related to Microbiological Contamination of Ready-to-eat Food by Food 

Preparation Workers and the Effectiveness of Interventions to Minimize Those Risks, Food and 

Drug Administration-Center for Food Safety and Applied Nutrition USA, September 1999. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Бизнес преговори в алтернативния туризъм  

Код: PBsMAТ38 Семестър: 6 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ-2 часа 

Брой кредити: 

4 

 

ЛЕКТОР:  Доц. д-р Йордан Чобанов. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” 

на Колеж – Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен 

“Професионален бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да получат основни знания за 

бизнес преговорите и ролята им в съвременния туризъм. Запознаване с инструментите на 

ефективното устно и писмено общуване, видовете аудитории, за вербалното и невербалното 

въздействие в туристическата практика. Изучаване на правилата на деловата 

кореспонденция, изискванията и особеностите на онлайн свързаността, използване на новите 

медии, социалните мрежи, туристическите сайтове, туристическите блогове и др.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни знания за бизнес преговорите и 

ролята им в съвременния туризъм. Инструменти на устното и писмено общуване, видовете 

публики, вербалните и невербалните въздействия в туристическата практика. Правила за 

деловата кореспонденция, изискванията и особеностите на онлайн контактите, използване на 

новите медии, социалните мрежи, туристическите сайтове, туристическите блогове и др.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Основополагаща подготовка в средния курс на обучение, както и 

първоначални знания по туризъм, маркетинг и реклама от предходните семестри. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Писмен изпит, курсова работа. 

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Зийман, С. Как да вземаме правилните решения, С., 2005 

2. Томс, Ж., Интернет рекламата, С., 2005 

3. Биър, М., Преговорите, С., 2005 

4. Русев, П., Властта на хората,С., 2015 

5. Интернет източници: 

         - http://ebox.nbu.bg/ 

         - www.rhetoric.bg/ 

         - www.newmedia21.eu/ 

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина:  

Счетоводство на туристическото 

предприятие 

Код: PBsMAT39 Семестър: 6 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-1 часа, ЛУ-2 часа 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОРИ: Д-р Христина Добрева 

СТАТУТ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” 

на Колеж – Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен 

“Професионален бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Дава се необходимия минимум от 

счетоводни знания, които трябва да притежават бъдещите ръководни кадри в сферата на 

туризма, във връзка с информационното обезпечаване на осъществяваното от тях стопанско 

управление и провеждания от тях и държавата ни като цяло контрол относно дейностите, 

които те ще направляват. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Темите са съобразени със задължителното 

водене на финансово счетоводство от предприятията у нас, залегнали в Закона за 

счетоводството и Закона за финансовия контрол. Структурирани са в три раздела: Теория на 

счетоводството, Практическо приложение на финансовото счетоводство и на Закона за 

счетоводството. Задължителния контрол, провеждан от държавата ни на настоящия етап 

относно стопанските дейности, осъществявани у нас и в частност относно туристическите 

дейности в ресторантьорството и хотелиерството у нас. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по математика, икономика и организация, статистика, 

микроикономика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Петров Л. Основи на счетоводството, С. 2008. 

2. Генов Г. Въведение в счетоводството, Варна. 1995 г., 2007. 

3. Дурин С. Счетоводство на предприятието, С. 2008. 

4. Душанов И и М. Димитров. Счетоводство на предприятието.С. 2007 г. 

5. Томов И. Стопански и финансов контрол. Свищов, 2000 г. 

6. Асоциация на експерт счетоводителите в България. Ръководство по одитиране, С. 1993 г. 

7. Международни счетоводни стандарти и Национални счетоводни стандарти. Под 

редакцията на Ст. Дурин. С., 2000. 

8. ВНС. Закон за счетоводството. 

9. НС. Закон за сметната палата. 

10. НС. Закон за финансовия контрол. 

11. НС. Закон за акцизите. 

12. НС. Закон за ДДС 

13. Закон за корпоративното облагане. 

14. КСМ. Инструкция 92-00-53 от 15 май 1997 г. за граничния контрол на стоките за 

износ и внос. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Екология и устойчиво развитие 

Код: PBsMAT40 Семестър: 6 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ-2 часа 

Брой кредити:  

4 

 

ЛЕКТОР:  проф. дикн Николай Петров, 

Технически Университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” 

на Колеж – Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен 

“Професионален бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да обогати теоретичните 

познания в туризма и разгледа взаимовръзката и влиянието му с околната среда, като и 

възможностите за съхраняването й; да създаде практически умения за създаване и прилагане 

на програми и действия в това направление. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дефинират се основни показатели, общата 

ориентация и философия за устойчиво развитие на туристическия продукт, разглеждат се 

националната и интернационална законодателна база. Студентите се запознават със 

същността и етапите на разработване на системи за управление на опазването на околната 

среда. Създават се възможности за придобиване на умения за разработване и прилагане на 

програми за намаляване консумацията на ограничените природни ресурси, замърсяването на 

природната, социална и културна среда, с методи за оценка на екологичната ефективност на 

ресторантската, хотелиерската и туроператорската дейност. Създават се умения за работа в 
екип, управление на проект за устойчиво развитие на туристическата дейност, събиране на 

данни и анализ. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на туризма, иновации в туризма, маркетинг и реклама в 

туризма. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Изпит. 

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Алексиева, Й. Ст. Стамов - Възможностите за екологичен туризъм в България, Н. тр. на 

УХТ, том L, св. 1, 312, 2003. 

2.Алексиева, Й., И. Казанджиева, Ст. Стамов - Състояние и перспективи за развитие на 

екотуризма в Източни Родопи, Н. тр. на УХТ, том L, св. 1, 2003. 

3.Егоренков, Л. - Экология туризма и сервиса, 2003. 

4.Жечев, В. - Туристическо природоползване и екологичен туризъм, Благоевград, 2002. 

5.Жечев, В. - Екология и туризъм, Благоевград, 2002. 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Национални особености на храненето 

Код: PBsMAT41 Семестър: 6 

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни и лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ- 1 час, 

ЛУ - 2 часа 

Брой кредити: 

4 

 

 

ЛЕКТОР:  Проф. д-р Марианна Баева, 

Технически университет – София, Колеж-Сливен.  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” 

на Колеж – Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен 

“Професионален бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се дадат на студентите теоретични и 

практически знания за националните традиции и особености в храненето на народите от 

различни страни, факторите, влияещи върху обособяването на националния характер на 

храненето, както и важното значение на неговото познаване за качествено и ефективно 

обслужване на туристите. Прави се обща характеристика на различни световно известни 

национални кухни и кулинарни традиции. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината е свързана с многобройни 

входни и изходни връзки с редица технологични, химични, научни и производствени 

дейности и дисциплини в широк спектър на човешката дейност. Тя е двустранно свързана с 

научните дисциплини – хранителна химия, география на туризма, както и с теорията и 

практиката на технологичните – технология на кулинарната продукция, ресторантьорство, 

специализирани видове туризъм. Тя ползва методи от изброените теоретични и практически 

дисциплини като им предлага свои и едновременно разработва с тях общи и свързани 

проблеми. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на туризма, иновации в туризма, маркетинг и реклама в 

туризма. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, семинарни и лабораторни упражнения, 

изнасяни с помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:   Писмен изпит, курсова работа. 

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. АБС на етнологията. Т.1. (Съст. Ив.Георгиева), С., УИ “Св.Кл.Охридски”, 1996. 

2. L´Encyclopedie de la cuisine. Colmar. S.A.E.P., 1995. 

3. www.cookingbook.vu. 

4. Италианска кухня. Съст- Ел.Чакърова и П.Петкова, С., ИК “Май”, 1997. 

5.Кюизыоние, Ж., Етнология на Европа. С., УИ “Св.Кл.Охридски”, 1993. 

6.Павлова,Е., Китайска кухня. С., ИК”Май”, 1996. 

7. Христакудис,Ш., Гръцка кухня. С., ИК”Май”, 1997. 
 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината:                

Организация и управление на заведения 

за хранене и развлечение 

Код: PBsMAT42 Семестър: 6 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити:  

5 

 

ЛЕКТОР:  Проф. д-р Иван Величков,  

СТАТУТ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължително-избираема за редовни студенти по специалност “Мениджмънт на 

алтернативния туризъм” на Колеж – Сливен при ТУ-София за образователно-

квалификационната степен “Професионален бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае 

студентите с основните положения на икономиката и управлението на заведения за хранене и 

развлечение, както и да създаде практически умения за управлението на малки и средни 

хотелиерски и ресторантьорски предприятия. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Запознаване на студентите с основните 

теоретични аспекти на икономика и управление на заведенията. Създават се умения за 

самостоятелно вземане на решения по въпросите на управлението на хотелиерско и 

ресторантьорско предприятие. Познаване на отделните технологични процеси и свързването 

им в обща технологична схема. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по Въведение в туризма и Икономика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка и курсова работа. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА.  

1. Кадиева,Сн., „Технология на обслужването в хотелиерството“, изд. УИ Наука и 

икономика, Варна, 2010. 

2. Тодоров, Д., „Организация, технология и икономика на хотелиерството“, Матком, 2011. 

3. Лозанов Е., „Туристически ресурси на България“, 2001. 

4. Армстронг М. – “Основни техники на управление” Делфинпрес, Бургас.1994 

5. Пеев П. – “ Икономика и мениджмънт в ресторантьорството “, ИК “ Люрен “ София, 1998. 

6. Костов Е. – “ Икономика и мениджмънт на туризма “ София, 1992. 

 
 


