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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ECO1205
2. Наименование на учебната дисциплина: Икономика на туризма
3. Вид : избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора-четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: трети-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора (и): доц. д-р Велислава Николаева, ас. Гергана Желязкова
9. Резултати от обучението: Студентите ще усвоят знания за особеностите на икономиката

на туризма и икономиката на туристическите предприятия. Студентите ще придобият
умения за определяне и тълкуване на редица икономически показатели, показващи
състоянието на икономиката на туристическото предприятие.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Студентите трябва да имат

предварителни познания по микро- и макроикономика, информация за строежа и
функционирането на туристическата система и туристическите предприятия.

12. Съдържание на курса: В курса последователно се разглеждат въпроси, изясняващи
особеностите на икономиката на туристическата система и на туристическото
предприятие като неразделна част от него. Разглеждат се основни показатели, показващи
ефективността на осъществяваните дейности.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси
/ инструменти:
1. Дурович, А. Организация туризма. Питер, Санкт-Петербург, 2012.
2. Здоров, А. Экономика туризма. Финансы и статистика, Москва, 2007.
3. Нешков, М. Икономика и управление на туристическото предприятие. УИ-ИУ, Варна,

2009.
4. Нешков, М. Икономика на туристическата фирма. УИ-ИУ, Варна, 2007.
5. Славейков, П. Икономика на туризма. УИ Св. Климент Охридски, София, 2009.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Аудиторните занятия
включват лекции, работа по практически задачи, дискусии, самостоятелна извънаудиторна
работа по предварително поставена задача, чиито резултати се обсъждат по време на
аудиторните занятия.

15. Методи за оценка и критерии: Дисциплината завършва с изпит: тест и/ или практическа
задача. По време на аудиторните занятия се поставят индивидуални и групови задачи,
които формират оценката от текущ контрол, която формира 20% от комплексната оценка.

16. Език на преподаване: български


