
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Математика и статистика 

Код: PBsMAT01 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни и семинарни 

 упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, СУ - 1 час, ЛУ 

-1 час 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:  
Проф. дмн. Гани Стамов 

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

катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии” 

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-квалификационна степен “Професионален 

бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да даде на студентите теоретични и 
практически познания по математика и математическа статистика, като използва методите и 
понятията на теория на вероятностите и по специално на теорията на масовите явления, да 
разшири и задълбочи знанията на студентите относно приложението на статистическите 
методи към измерване на количествените изменения на икономическите процеси и явления. 
 ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се основни математически понятия, 
необходими при работа със случайни величини и възстановяването им по стойностите на 
случайната величина, вероятностни експерименти, събития и изходи от експеримента, 
статистическа вероятност, случайни величини (дискретни и непрекъснати), параметри (на 
разположение, мащаб и форма), математическо очакване и дисперсия, разпределения на 
случайните величини и приложения в статистическия анализ. Разгледани са въпроси 
свързани с извадкови разпределения, точкови оценки, проверка на статистически хипотези, 
корелационен, и регресионен анализ, както и анализ на статистически редове. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Предпоставка за усвояването на материала от курса са знанията 

по математика, придобити в средното училище. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни и лабораторни упражнения, 

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

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Писмен изпит.  

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ив. Стамова, Г. Стамов,: Висша математика - втора част, Ямбол 2013. 
2. С. Доневска, И. Трендафилов,: Висша математика - Приложен математически анализ на 
една променлива, СИЕЛА, София, 1998. 
3. Хр. Дочев,: Статистика . (Обща теория), Агенция "Бизнес", Пловдив-2002. 

4. С. Доневска, И. Трендафилов, Приложен математически анализ за инженери и 

икономисти, КИНГ, София, 1997. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Съвременни информационни системи 

Код: PBsMAT02 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни  упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ - 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:  
Проф. дмн. Гани Стамов 

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

катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии” 

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: Придобиване на навици за работа с PC и 

приложни програмни продукти, с цел ползване на същите в курса на обучение. Знанията и 

уменията ще позволят на студентите и бъдещите специалисти да използват съвременните 

компютърни технологии във всички общотехнически и специализирани направления за 

автоматизация на инженерния труд, производствените процеси и технологии и 

непроизводствената сфера. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглежда се устройство и организация на 

PC, бизнес информационни системи, операционни системи, компютърни мрежи, както и 

работа c приложни програмни продукти на MS Office, работещи под Windows - текстов 

редактор MS WORD, електронна таблица MS EXCEL,  компютърна презентация MS POWER 

POINT и бази данни MS ACCESS. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по математика и физика, теория на вероятностите, булева 

алгебра, компютърни системи. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Текуща оценка.  

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Bernus P., Architectures of Information Systems. Springer-Verlag, 2006. 

2.Turban E., Volonino L. Information Technology for Management, 7-th ed., Wiley & Sons 2010. 

3.Операционни системи, Лиляна Николова, Сиела, 2006. 

4. Dhotre, I.A., Operating Systems, Technical Publications, 2009.  

5. O’Brien J., Marakas G., Management information systems,  2010. 

6. Stair R., Reynolds G., Principles of Information Systems,11-th ed. Course Technology, 2013. 

7. McLeod R., Schell G., Management Information Systems, X-th Ed., Prentice Hall, 2006. 

8. Halpin T., Information Modelling and Relational Databases, II-nd ed. Morgan Kaufmann, 2008. 

9. Юлиана Пенева, Бази от данни – І част, Регалия 2004. 

10. Компютърни мрежи – основи, Трой Макмилън, АлексСофт, 2016. 
Използване на ИНТЕРНЕТ като източник на допълнителна информация по отделните 
въпроси. 
 



 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Основи на правото 

Код: PBsMAT03 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, СУ - 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:  
д-р Стоян Ставру 

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 запознае студентите с основните 

принципи на правото, с отрасловата структура на правото, с предмета на правно регулиране 

във всеки един от отделните отрасли, както и с мястото на правната уредба на алтернативния 

туризъм в системата на правото. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни принципи на правото, отраслова 

структура на правото, предмета на правно регулиране във всеки един от отделните отрасли, 

както и мястото на правната уредба на алтернативния туризъм в системата на правото. 

Изграждане на систематичен подход при разрешаването на практическите юридически 

проблеми, които възникват при осъществяването алтернативен туризъм, боравене с 

основните правни понятия, използвани в българското законодателство, тълкуване и работа 

със нормативни актове, отрасловата диференциация на правото и със спецификите на 

отделните правни отрасли. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по статистика и мениджмънт.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника и мултимедия.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит. 

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

 1. Колев Т. Въведение в правото. С., 2005. 

 2. Ланджев, Б. Основи на правото. С., 2008. 

 3. Милкова Д. Обща теория на правото. С., 2009. 

 4. Стефанов, Г. Основи на правото. ВТ. 2009. 

 5. Ташев, Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия. С. 2010. 

 6. Ташев, Р. Теория на тълкуването. С. 2007.  

 7. Бойчев, Г. Въведение в правото - в две части. С., 2006. 

 8. Дуоркин, Р. Да се отнасяме към правата сериозно. С., 2003. 

 9. Кискинов, В. Систематика на правната информатика. С., 2003. 

10. Радев, Д. Нормативната структура на правото. С., 2008. 

11. Радев, Д. Теория на правораздаването. С., 2006. 

13. Торбов Ц. Обща теория на правото. С., 2003. 

14. Денков, Г. Лекции по „Основи на правото“ – http:// www.legaltheory.org/index.php?rid= 

19&pid=20. 

15. Ставру, Ст. Професионален правен блог –  http://challengingthelaw.com/. 

 

http://challengingthelaw.com/


 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Основи на туризма 

Код: PBsMAT04 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, СУ - 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:  
Проф. д-р Братой Копринаров, Технически университет – София, Колеж-Сливен, 

секция „Педагогика, хранителни технологии и туризъм“ 

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 даде първоначални познания на 

студентите във възможно най-широк кръг области на туризма, които да служат като основа 

за специализиращите дисциплини: хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска, 

агентска и транспортна дейност в туризма, маркетинг и реклама, управление на човешките 

ресурси в туризма, туристически ресурси. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината ще запознае студентите с 

основните понятия в теорията и практиката на туризма: турист, потребление, ресурси, 

продукт. Фундаментални познания за главните направления в туризма: материално-

техническа база, труд, предприятие, видове туризъм, туристическа политика, 

макроикономическото равнище на туризма, положителни и отрицателни страни на туризма 

за осъзнаване необходимостта от обществена отговорност при включване на природни и 

трудови ресурси, умения за разработване на курсова работа и защита на собствено мнение в 

дискусия с колеги. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по статистика, мениджмънт, 

управление на малкия бизнес. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит.  

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

 1. Бъчваров М., Тончев Цв. „Основи на туризма“, С., 2007 г. 

 2. Велас Фр., Бешерел „Международен туризъм“, С., 1998 г. 

 3. Воденска М., „Основи на туризма“, С., 2006 г. 

 4. Кръстева В., Копринаров Бр. и др. „Въведение в туризма“, 2009 г.; 

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

 6. Стамов Ст., Алексиева, „ Специализирани видове туризъм,  Пловдив, 2003 г. 

 7. Стамов Ст., Алексиева, „ Хотелиерство“, Пловдив, 1999 г. 

 8. Район Кр., „Възстановителен туризъм“, С., 1996 г. 

 9. Сп. „Хотели, ресторанти и магазини“ (HOREMAG) 

10. Сп. „Туристически пазари“ 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Управление на малкия бизнес 

Код: PBsMAT05 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни  упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, СУ - 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:  
Проф. д-р Братой Копринаров, Технически университет – София, Колеж-Сливен, 

секция „Педагогика, хранителни технологии и туризъм“ 

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: Придобиване на задълбочени теоретични 

и практически знания по управление на малкия бизнес в условията на пазарна икономика. 

Придобиване на конкретни умения в областта на предприемачеството и бизнес 

мениджмънта, умения за бързина, адекватност в реакциите и иновативност, съобразени с 

променящата се конюнктура в заобикалящата среда, да се развие творческо, нестандартно 

мислене. Познанията по дисциплината дават възможност на студентите да изградят навици 

за работа със съвременни управленчески технологии, като използват софтуерни продукти. В 

съответствие с конкретните си икономически интереси, студентите ще придобият нови 

знания и опит по управление на малките и средните предприятия, да ползват необходимата  

научна литература и информация за  решаване на конкретните мениджърски  казуси. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Запознаване с мениджмънта на малкия 

бизнес в условията на пазарната икономика, предприемаческите подходи за изграждане на 

собствен бизнес и ефективното му управление, получаване на нови знания за характера и 

спецификата на малкия бизнес. Стратегическо  управление на малкия бизнес, иновации, 

иновативност  и разкриване на благоприятните възможности за развитието на малкия бизнес. 

Натрупване на експертност в областта на идентифицирането на източници за финансиране и 

информация за стартиране и развитие на малкия  бизнес, предприемачески стратегии, 

мотивация и предприемачески риск, работа в екип. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по основи на правото, туризма, 

съвременни информационни системи 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Писмен изпит, разработка на курсова работа. 

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

Дойков,Д., Предприемачество и предприемачески проекти, изд. НБУ, София, 2007.  

Митрополитски, К., Предприемачество и дребен бизнес, ИК „Призма 66” ООД, 2000. 

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

Пъчев, Пл. , Малък бизнес и предприемачество – лекции, УНСС, 2007.  

Съюз на свободните предприемачи – материали, 2007.  

www.lex.bg - Закон за малките и средни предприятия, 2017.  

www.lex.bg - Закон за занаятите, 2017.  

www.lex.bg - Търговски Закон, 2017. 
 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Английски език I 

Код: PBsMAT06,14,21 

          

Семестър: 1,2,3 

Вид на обучението: 

Семинарни  упражнения, курсова работа 

Часове за седмица: 

СУ- по 2 часа 

Брой кредити: 

9 

 

ЛЕКТОР:  
Ас. д-р Владимира Тенева 

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

катедра “Педагогика и мениджмънт”   

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за всички специалности в Колеж – Сливен за образователно-квалификационна 

степен “Професионален бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и умения за 

четене, разбиране и свободно боравене със специфична техническа литература и 

документация; да разшири техническото използване на езика чрез овладяване на 

комуникативен, ситуационен и тематичен минимум. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Английски език” цели да 

подготви студентите в усвояването на основните граматически, лексически и 

фразеологически елементи от общия Английски език. Въз основа на овладения научно-

технически речников запас от думи, семестриални контролни работи и защита на 

самостоятелно подготвен за превод технически текст от 30 страници по езика се оформя 

окончателната оценка на студента. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Английски език от средното училище 

и предходния семестър. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, 

диалози, диференциация, ротация.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Курсова работа в I и II семестър и писмен изпит в III 

еместър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Английски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1.  Insight Intermediate, Oxford, 2015 

2.  English for Bulgarians-part one, two,изд.Везни, 2002 

3.  New headway, forth edition+itutor DVD-ROM, Oxford University Press, 2014 

4.  Научно-технически английски - Сн.Василева, А.Левкова. 

5.  Английски за студенти от Машинно-електротехническите институти - Сн.Митовска, 

Л.Левкова. 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Немски език I 

Код: PBsMAT06,14,21 

 

Семестър: 1,2,3 

Вид на обучението: 

Семинарни  упражнения, курсова работа 

Часове за седмица: 

СУ- по 2 часа  

Брой кредити: 

9 

 

ЛЕКТОР:  
Ст.преп. Николай Янков 

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

катедра “Педагогика и мениджмънт”   

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за всички специалности в Колеж – Сливен за образователно-квалификационна 

степен “Професионален бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и умения за 

четене, разбиране и свободно боравене със специфична техническа литература и 

документация; да разшири техническото използване на езика чрез овладяване на 

комуникативен, ситуационен и тематичен минимум. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Немски език” цели да 

подготви студентите за четене, превод и ползване на техническа литература. Обучението 

приключва със защита на превод от научно-технически текст в обем от 30 страници . 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Немски език от средното училище и 

предходния семестър. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, 

диалози, диференциация, ротация и др. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Курсова работа и писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Немски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. N.Becker, J.Braunert, Allgag § Beruf 1, Hueber Verlag, 2014. 

2. N.Becker, J.Braunert, Allgag § Beruf  2, Hueber Verlag, 2014. 

3. D.Niebisch, F.Specht, Schritte international 1, Hueber Verlag, 2016. 

4. D.Niebisch, F.Specht, Schritte international 2, Hueber Verlag, 2016.    

5. P.Barberis, E.Bruno, Deutsch im Hotel,Gespräche führen, Hueber Verlag, 2015. 

6. U.Gohen, Zimmer frei, Langernscheidt, 2010. 

7. A.Grunwald, Ja, gerne, Deutsch im Tourismus, Cornelsen, 2015. 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Френски език I 

Код: PBsMAT06,14,21 

 

Семестър: 1,2,3 

Вид на обучението: 

Семинарни  упражнения, курсова работа 

Часове за седмица: 

СУ- по 2 часа  

Брой кредити: 

9 

 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р Снежана Консулова 

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

катедра “Педагогика и мениджмънт”   

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за всички специалности в Колеж – Сливен за образователно-квалификационна 

степен “Професионален бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да се запознаят с 

особеностите на научния стил на речта и научната литература, да овладеят лексическия 

минимум, термини и терминологични съчетания, характерни за специалната литература и 

необходими за построяването на монологично изказване или участие в диалог по определена 

тема, да придобият знания и умения да четат и разбират текстове по специалността, да 

съставят план, тезис, конспект, резюме или анотация на четения текст.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Френски език” цели да 

подготви студентите за четене, превод и ползване на техническа литература. Обучението 

приключва със защита на превод от научно-технически текст в обем от 30 страници . 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Френски език от средното училище и 

предходния семестър. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, 

диалози, диференциация, ротация и др. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Курсова работа и писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Френски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Френски език за българи+CD, изд. Грама, 2014 

2. Френски чрез текстове, Мари Барт, Бернадет Шовелон,2015 

3. Учебник: “Френският и ние”, Издателство  “Наука и изкуство”, С., 1989. 

4. Nouveau Rond-Point,Учебник+ CD, Maison Des Langues 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Руски език I 

Код: PBsMAT06,14,21 

 

Семестър: 1,2,3 

Вид на обучението: 

Семинарни  упражнения, курсова работа 

Часове за седмица: 

СУ- по 2 часа  

Брой кредити: 

9 

 

ЛЕКТОР:  
ст. преп. д-р Наталья Димитрова 

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

катедра “Педагогика и мениджмънт”   

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за всички специалности в Колеж – Сливен за образователно-квалификационна 

степен “Професионален бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да се запознаят с 

особеностите на научния стил на речта и научната литература, да овладеят лексическия 

минимум, термини и терминологични съчетания, характерни за специалната литература и 

необходими за построяването на монологично изказване или участие в диалог по определена 

тема, да придобият знания и умения да четат и разбират текстове по специалността, да 

съставят план, тезис, конспект, резюме или анотация на четения текст.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Руски език” цели да подготви 

студентите за четене, превод и ползване на техническа литература. Обучението приключва 

със защита на превод от научно-технически текст в обем от 30 страници . 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Руски език от средното училище и 

предходния семестър. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, 

диалози, диференциация, ротация и др. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Курсова работа и писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Руски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Голубева А.В., Задорина А., Русский язык для гостиниц и ресторанов, Златоуст, СПб., 
1998. 
2. Данаилова, Н., Ончева Ж., Русский язык для профессий в сфере обслуживаиия и туризма, 
МОН, С., 1984. 
3. Аврамова В., Иванова Т., Калева Ст., Кирилова Ст., Чалъкова Т., Янминчева Л, Русский 
язык для деловых людей, Университетско издателство"Еп. Константин Преславски", 1996. 
4. Типовой тест по русскому языку как иностранному. Элементарные и базовые уровни. 
"Центр международного образования МГУ им. М.В.Ломоносова". М.1999. 
5. Типовой тест по русскому языку как иностранному. 1 сертификационный уровень. "Центр 
международного образования МГУ им. М.В.Ломоносова". М.1999. 
6. Ваш зарубежный партнер. Переписка, документация, контракты. 
7. Георгиева СТ., Димитрова Ив., Щерева Д., Учебное пособие по русскому языку для 
нефилологов., Дъга - ВК, К., 1998. 
8. Хавронина С.А., Клобукова Л., Михалкина И., Бубнова А., Деловое общение на русском 
языке. кн. 1, кн.2, Просвета, С., 1992. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Английски език II 

Код: PBsMAT07,15,22 

          

Семестър: 1,2,3 

Вид на обучението: 

Семинарни  упражнения, курсова работа 

Часове за седмица: 

СУ- по 1 час 

Брой кредити: 

6 

 

ЛЕКТОР:  
Ас. д-р Владимира Тенева 

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

катедра “Педагогика и мениджмънт”   

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за всички специалности в Колеж – Сливен за образователно-квалификационна 

степен “Професионален бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и умения за 

четене, разбиране и свободно боравене със специфична техническа литература и 

документация; да разшири техническото използване на езика чрез овладяване на 

комуникативен, ситуационен и тематичен минимум. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Английски език” цели да 

подготви студентите в усвояването на основните граматически, лексически и 

фразеологически елементи от общия Английски език. Въз основа на овладения научно-

технически речников запас от думи, семестриални контролни работи и защита на 

самостоятелно подготвен за превод технически текст от 30 страници по езика се оформя 

окончателната оценка на студента. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Английски език от средното училище 

и предходния семестър. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, 

диалози, диференциация, ротация.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Курсова работа и текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Английски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Insight Intermediate, Oxford, 2015 

2. English for Bulgarians-part one, two,изд.Везни, 2002 

3. New headway, forth edition+itutor DVD-ROM, Oxford University Press, 2014 

4. Научно-технически английски - Сн.Василева, А.Левкова. 

5. Английски за студенти от Машинно-електротехническите институти - Сн.Митовска, 

Л.Левкова. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Немски език II 

Код: PBsMAT07,15,22 

          

Семестър: 1,2,3 

Вид на обучението: 

Семинарни  упражнения, курсова работа 

Часове за седмица: 

СУ- по 1 час 

Брой кредити: 

6 

 

ЛЕКТОР:  
Ст.преп. Николай Янков 

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

“Педагогика и мениджмънт”   

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за всички специалности в Колеж – Сливен за образователно-квалификационна 

степен “Професионален бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и умения за 

четене, разбиране и свободно боравене със специфична техническа литература и 

документация; да разшири техническото използване на езика чрез овладяване на 

комуникативен, ситуационен и тематичен минимум. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Немски език” цели да 

подготви студентите за четене, превод и ползване на техническа литература. Обучението 

приключва със защита на превод от научно-технически текст в обем от 30 страници . 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Немски език от средното училище и 

предходния семестър. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, 

диалози, диференциация, ротация и др. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Курсова работа и писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Немски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. N.Becker, J.Braunert, Allgag § Beruf 1, Hueber Verlag, 2014. 

2. N.Becker, J.Braunert, Allgag § Beruf  2, Hueber Verlag, 2014. 

3. D.Niebisch, F.Specht, Schritte international 1, Hueber Verlag, 2016. 

4. D.Niebisch, F.Specht, Schritte international 2, Hueber Verlag, 2016.    

5. P.Barberis, E.Bruno, Deutsch im Hotel,Gespräche führen, Hueber Verlag, 2015. 

6. U.Gohen, Zimmer frei, Langernscheidt, 2010. 

7. A.Grunwald, Ja, gerne, Deutsch im Tourismus, Cornelsen, 2015. 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Френски език II 

Код: PBsMAT07,15,22 

          

Семестър: 1,2,3 

Вид на обучението: 

Семинарни  упражнения, курсова работа 

Часове за седмица: 

СУ- по 1 час 

Брой кредити: 

6 

 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р Снежана Консулова 

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

“Педагогика и мениджмънт”   

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за всички специалности в Колеж – Сливен за образователно-квалификационна 

степен “Професионален бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да се запознаят с 

особеностите на научния стил на речта и научната литература, да овладеят лексическия 

минимум, термини и терминологични съчетания, характерни за специалната литература и 

необходими за построяването на монологично изказване или участие в диалог по определена 

тема, да придобият знания и умения да четат и разбират текстове по специалността, да 

съставят план, тезис, конспект, резюме или анотация на четения текст.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Френски език” цели да 

подготви студентите за четене, превод и ползване на техническа литература. Обучението 

приключва със защита на превод от научно-технически текст в обем от 30 страници . 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Френски език от средното училище и 

предходния семестър. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, 

диалози, диференциация, ротация и др. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Курсова работа и писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Френски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Френски език за българи+CD, изд. Грама, 2014 

2. Френски чрез текстове, Мари Барт, Бернадет Шовелон,2015 

3. Учебник: “Френският и ние”, Издателство  “Наука и изкуство”, С., 1989. 

4. Nouveau Rond-Point,Учебник+ CD, Maison Des Langues 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Руски език II 

Код: PBsMAT07,15,22 

          

Семестър: 1,2,3 

Вид на обучението: 

Семинарни  упражнения, курсова работа 

Часове за седмица: 

СУ- по 1 час 

Брой кредити: 

6 

 

ЛЕКТОР:  
ст. преп. д-р Наталья Димитрова 

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

“Педагогика и мениджмънт”   

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за всички специалности в Колеж – Сливен за образователно-квалификационна 

степен “Професионален бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да се запознаят с 

особеностите на научния стил на речта и научната литература, да овладеят лексическия 

минимум, термини и терминологични съчетания, характерни за специалната литература и 

необходими за построяването на монологично изказване или участие в диалог по определена 

тема, да придобият знания и умения да четат и разбират текстове по специалността, да 

съставят план, тезис, конспект, резюме или анотация на четения текст.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Руски език” цели да подготви 

студентите за четене, превод и ползване на техническа литература. Обучението приключва 

със защита на превод от научно-технически текст в обем от 30 страници . 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Руски език от средното училище и 

предходния семестър. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, 

диалози, диференциация, ротация и др. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Курсова работа и писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Руски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Голубева А.В., Задорина А., Русский язык для гостиниц и ресторанов, Златоуст, СПб., 
1998. 
2. Данаилова, Н., Ончева Ж., Русский язык для профессий в сфере обслуживаиия и туризма, 
МОН, С., 1984. 
3. Аврамова В., Иванова Т., Калева Ст., Кирилова Ст., Чалъкова Т., Янминчева Л, Русский 
язык для деловых людей, Университетско издателство"Еп. Константин Преславски", 1996. 
4. Типовой тест по русскому языку как иностранному. Элементарные и базовые уровни. 
"Центр международного образования МГУ им. М.В.Ломоносова". М.1999. 
5. Типовой тест по русскому языку как иностранному. 1 сертификационный уровень. "Центр 
международного образования МГУ им. М.В.Ломоносова". М.1999. 
6. Ваш зарубежный партнер. Переписка, документация, контракты. 
7. Георгиева СТ., Димитрова Ив., Щерева Д., Учебное пособие по русскому языку для 
нефилологов., Дъга - ВК, К., 1998. 
8. Хавронина С.А., Клобукова Л., Михалкина И., Бубнова А., Деловое общение на русском 
языке. кн. 1, кн.2, Просвета, С., 1992. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Физическа култура 

Код: PBsMAT08,16,23, 

30, 37 

Семестър: 1,2,3,4,5 

Вид на обучението: 

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

ЛУ- 3,3,3,3,2 часа  

Брой кредити: 

0 

 

ЛЕКТОР:  
Ст.преп. Стефан Гергинов 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е 

задължителна за всички специалности в Колеж – Сливен за образователно-квалификационна 

степен “Професионален бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите на базата на определен обем 
усвоени теоретични знания и достигнато ниво на обща физическа подготовка, да развиват 
професионално необходими физически качества и професионално-приложни двигателни 
умения и навици, да създаде устойчива потребност от редовни занимания с физически 
упражнения и спорт, да способства за скъсяване на професионалната адаптация и за 
предотвратяване на вредните последствия от негативното влияние на трудовата среда. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Организация, норми и изисквания  във физическата 

култура. Контролни изпитания. Подготовка за спорт, спортно-педагогически тестове.  

Кросово бягане, щафетни игри. Гимнастически упражнения за гъвкавост, ловкост и обща 

издръжливост. Упражнения с уреди и тренажорни устройства. Спортни игри. Фитнес и 

силова подготовка. Туризъм, излет, поход, техника на придвижване. Изборни комплекси от 

упражнения за целенасочено развитие на изоставащите мускулни групи  

ПРЕДПОСТАВКИ: Теоретически знания и двигателни умения и навици, създадени в 

средния курс на обучение и предишните семестри. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Физкултурни упражнения и занимания. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Няма. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Велинский, М. Физическая культура студента. Москва, 2001. 

2. Русев, Р., Теория на физическото възпитаниу. Благоевград, 2000.  

3. Желязков, Ц. В., Д.Дашева. Основи на спортната тренировка. София, 2011. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Мениджмънт на туризма 

Код: PBsMAT09 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни  упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, СУ-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 базови знания по теория 

на управлението, които да им послужат като основа при изучаването на други, по-частни 

управленчески науки. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Теория, съчетана с практико-приложния й 

характер и различието между опита на водещите в света фирми и нашата управленческа 

практика. Същност на управлението, школи на управление. Стратегическо управление и 

планиране. Управленчески структури, изграждане и механизъм за вземане на решения. 

Дисциплината кореспондира най-пряко с по-частните управленчески науки като Персонален 

мениджмънт, Производствен мениджмънт, Иновационен мениджмънт и пр., така също и с 

дисциплините маркетинг, макро и микроикономика. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по статистика, мениджмънт, 

управление на малкия бизнес  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Текуща оценка и курсова работа. 

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

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

2.Атанасова Е. – “ Икономика и организация на хотелиерството и храненето в туризма “, 

Варна, 1984. 

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

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

5. Jones C. – Accomodation management. 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Маркетинг в туризма 
Код: PBsMAT10 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения,  

Часове за седмица: 

Л-2 часа, ЛУ- 2 часа 

Брой кредити: 

5 

 

ЛЕКТОРИ:  

Доц. д-р Фахри Идриз, Колеж – Сливен, Технически университет София,  
секция „Педагогика, хранителни технологии и туризъм“ 

 

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: Целта e студентите да получат знания и 

умения за решаване на конкретни управленски задачи, свързани с успешното функциониране 

на туристическата организация в динамична и конкурентна среда познаване и прилагане на 

методически апарат за изучаване на пазара, разработване на стратегии, планиране и 

реализация на целесъобразна рекламна кампания и други.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучаване на широк кръг проблеми: 

пазарните отношения в туризма, характеристика на туристическия пазар, изучава се 

спецификата на туристическото търсене и предлагане, ценообразуване на туристическия 

продукт; характеристика на маркетинговите концепции, видовете туристически маркетинг, 

маркетигнови проучвания, маркетинг-микс, инструментариум на маркетинга, 

взаимоотношения на маркетинга с връзки с обществеността и рекламата. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по мениджмънт в туризма, туристически ресурси, 

управление на човешки ресурси и други 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Анастасова, Л. Маркетингови изследвания в туризма, 1996. 

2. Доганов, Д. Маркетинг и реклама в туризма, 1994. 

3. Доганов, Д. Рекламата, каквато е, 1992. 

4. Енев, Н. и Стоянов, Ст. Връзки с обществеността, 1998. 

5. Ракаджийска, Св. Маркетинг в туризма, 1994 г. 

6. Ракаджийска, Св. и Маринов, С. Туристически пазари, реклама и пъблик рилейшънз, 1998. 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Икономика на туризма 

Код: PBsMAT11 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни  упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ - 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:  
Проф. д-р Братой Копринаров, Технически университет – София, Колеж-Сливен, 

секция „Педагогика, хранителни технологии и туризъм“ 

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 бъдат запознати със 

значението на туризма; видовете управление, фазите и функциите на управление; стадиите и 

факторите за развитие в туризма; условията за функциониране на туристически отрасъл; 

управленските подходи за ръководене на туристическо предприятие; икономическите 

закономерности при функционирането и развитието на туризма. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите получават знания за видовете 

управление, нивата на управление, фазите и функциите на управление на туризма. Изучават 

стадиите в развитието на туристическия сектор, условията за функциониране на 

туристически отрасъл, темповете и факторите за развитие на туристически отрасъл, 

икономическите закономерности при функциониране и развитие на туризма. Научават се да 

съставят бизнес план за развитие на хотел. Курсът лекции е съобразен по тематика и обем с 

необходимостта студентите да получат фундаментална икономическа подготовка с оглед 

надстройване на икономически знания с функционалните и отраслови икономически науки, 

които се изучават през останалите семестри на обучението. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по основи на правото и съвременни 

информационни системи, мениджмънт на туризма. 

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. Копринаров, Бр., Микроикономика, 2004. 

2. Кънев, М. и др. Микроикономика, 2000. 

3. Спасов, Тр. , Микроикономика, УИ “Стопанство” 1998. 

4. Петър,Ст.,Р.Дорнбуш, Основи на микро- и макроикономиката, Отворено общество , С., 

1998. 

4. Ракаджийска, С., Маринов, С. Т. Дянков - Маркетинг в туризма. Наука и икономика, ИУ 

Варна, 2013. 

5. Нешков, М. и др. - Въведение в туризма. УИ ИУ Варна, 2001 

6. Нешков, М., и др. - Специализирани туристически продукти на България 

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



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Туристически ресурси 

Код: PBsMAT12 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни  упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, ЛУ-1 час, СУ-1 час 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:  
Проф. д-р Братой Копринаров, Технически университет – София, Колеж-Сливен, 

секция „Педагогика, хранителни технологии и туризъм“ 

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 придобият реална 

представа за положителното и отрицателно въздействие на туризма върху природата и 

социокултурната среда на посрещащите територии и да развият умения за най-

благоприятното включване в стопанския оборот на туристическите запаси на България. Дава  

познания на студентите за ролята и значението на туристическите ресурси за развитие на 

туризма, които да служат като основа за специализиращите дисциплини: Хотелиерство и 

ресторантьорство, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, Анимация в 

туризма, Маркетинг и реклама. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В лекционният курс се разглеждат 

различните видове туристически ресурси – разкриване на тяхната същност, особености и 

функции; запознаване с основните закономерности на развитието, проблеми на тяхното 

използване и тенденции на проявление. Обръща се внимание на условията, които превръщат 

една територия в привлекателно място за туристи и инвеститори. Разкриват се изискванията 

и особеностите в организацията и управлението на туристическото място. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по статистика, мениджмънт, 

икономика, управление на малкия бизнес  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, семинарни и лабораторни упражнения, 

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

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Текуща оценка.  

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

 1. Бъчваров М., Тончев Цв., Основи на туризма, С., 2007г. 

 2. Бъчваров М, Воденска М, География на отдиха и туризма в България. 

 3. Воденска М., Основи на туризма, С., 2006г. 

 4. Воденска М., Икономически, социални и природни влияния на туризма, 2001г. 

 5. Динчев Евг., Пътеводител на България, 2000г. 

 6. Дъбева Т., Хотелиерството в Европа, категории, локализация, развитие, В.2000г. 

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

 8. Константинов П., Съкровищата на България, 2001г. 

 9. Лозанов Е., Туристически ресурси на България, 2001г. 

10. Пенков Игн., Градовете на България. 

11. Райън Кр. „Възстановителен туризъм”, С., 1996г. 

12. Стамов Ст., Алексиева „Специализирани видове туризъм”, Пловдив, 2003г. 

13. Сп. „Хотели, ресторанти и магазини” (HOREMAG) 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Финанси на туристическите предприятия 

Код: PBsMAT13 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л -2 часа, СУ-2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:  
Проф. д-р Братой Копринаров, Технически университет – София, Колеж-Сливен, 

секция „Педагогика, хранителни технологии и туризъм“ 

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 фундаментална 

икономическа подготовка с оглед надстройване на икономически знания с функционалните и 

отраслови икономически науки, които се изучават през останалите семестри на обучението. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се изучават основите на 

финансите на индивидуалните икономически субекти – домакинствата и фирмите. 

Разглеждат се въпроси, свързани с равновесието на продуктовите пазари, теорията на 

потребителския избор, теорията на производството и на фирмата в условията на съвършена и 

несъвършена конкуренция, теорията на разпределението и формирането доходите на 

факторите на производството. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по основи на правото, съвременни 

информационни системи, икономика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с 

помощта на нагледни материали, компютърна техника, мултимедия.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Писмен изпит. 

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Николова, Н., Корпоративни финанси, Част I и II, изд.Сиела, С, 2007 г. 

2. Ненков, Д., Финансов мениджмънт – кратък курс, УИ “Стопанство”, С., 2008г 

3. Александрова, М. и кол. - “Финанси - Теория и практика”, С., 2000 г. 

4. Петров, Г. и колектив - “Корпоративни финанси” С., 2004 г. 

5. Ненков,Д.,“Оценка на инвестициите в реални активи”, УИ”Стопанство”, С., 2005 

6. Brealey R.A., Myers S. C. “Principles of Corporate Finance”, 5th ed., New York, 1996. 

7. Вачков, С. и др., Корпоративни финанси, СТЕНО, Варна, 2006 г. 

8. Корпоративни финанси, учебно помагало, Лотос 23, Варна, 2007 г. 

 

 


