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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: MAN1335
2. Наименование на учебната дисциплина: Пространствено развитие на туризма
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора-четвърта
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: трети-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц.д-р Мария Великова
9. Резултати от обучението по дисциплината:

В резултат на обучението студентите следва да придобият:
Общи и конкретни знания (теоретико-приложни и проблемни) по въпроси, отнасящи се

до: концептуалната рамка на пространственото развитие; правната регламентация и
институционалната инфраструктура на пространственото развитие на туризма в Европейския
съюз и в България; основните документи, равнища и институции отговорни за пространственото
развитие на туризма; механизмите за регулиране, индикаторите за измерване и оценка за
пространствено развитие на туризма; условията, предпоставките и ограничителите пред
пространственото развитие на туризма; новите подходи, механизми и насоки за пространствено
развитие на туризма след 2014 г.; ролята на местните и регионалните власти във връзка с
прилагането на Стратегия „Европа 2020” в контекста пространственото развитие на туризма.

Конкретни практически умения: да разпознават проблеми, да открояват възможности и
предизвикателства пред пространственото развитие на туризма; да идентифицират основни
характеристики и потребности на конкретен туристически регион, да изведат конкурентните
предимства и недостатъците му чрез подходящо избрана и съвременна методика за събиране и
обработване на информация; да ползват инструментариума за интегрирано планиране,
програмиране, проектиране на пространственото развитие на туризма; да дефинират цели на
интегрирани проекти за пространствено развитие на туризма, да планират ресурси, да определят
йерархията от задачи и действия за реализацията им; на базата на документален анализ да
съставят „меню” от базисни политики, мерки и дейности за пространствено развитие на
туризма, тематично да систематизират приоритети и мерки за пространствено развитие на
туризма; да използват разнообразни техники и методи за оценки и анализ чрез решаване на
казуси върху създадена реална ситуация по действащи нормативни документи, проекти и
програми за пространствено развитие на туризма.
10. Начин на осъществяване: директно, дистанционно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: За изучаване на дисциплината са необходими

общи познания в областта на: управлението, вкл. управлението на туризма, правото,
икономиката, регионалното развитие, териториалното устройство и др.

12. Съдържание на курса: Концептуална рамка на пространственото развитие; Специфични
особености на пространственото развитие на туризма; Нормативна осигуреност и
институционална инфраструктура на пространственото развитие на туризма; Райониране на
туризма в България: същност, цели, пространствена структура и политики; Политика за
пространствено развитие на туризма в специфични райони и защитени територии;
Стратегически насоки за пространствено развитие на туризма. Национална концепция за
пространствено развитие; Инициативи и инструменти за пространствено развитие на
туризма; Проблеми и предизвикателства пред пространственото развитие на туризма.



13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /
инструменти:

Основна литература
• Концепцията за туристическо райониране на България, Проект, 07.2014, http://www.kab-

sofia.bg/images/stories/anketi/tourism/Resume-Concept-tourism.pdf
• Комплексна устройствена схема за устойчиво развитие на отдиха и ландшафта на

българското черноморско крайбрежие, в: Строителството, градът, бр. 26, 01.07.2013,
http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2093960

• Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Министерски
съвет на Р България, С., 2013, http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/

• Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022
г., Министерски съвет на Р България, С., 2012,
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=772

• Национална програма за развитие: България 2020, Решение № 1057 на Министерския съвет
от 20.12.2012 г., http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/

• Петров, К., Геоикономически аспекти на развитието на туризма в планинските райони и
курорти на България, списание Геополитика, април, 2014, http://geopolitica.eu/2014/1540-
geoikonomicheski-aspekti-na-razvitieto-na-turizma

• Троева, В.Основни принципи на планиране на националното пространство. НЦЖП 2012
• C Michael Hall, Prof, C. Michael Hall Stephen W. Boyd, The Geography of Tourism and

Recreation: Environment, Place and Space, 2004,
https://www.google.bg/search?hl=bg&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22C.+Michael+Hall%22

• Spatial development principles for the European continent, CEMAT, 2000,
http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/europlan.extra.html

Допълнителна литература
• Еврев Петко Методология за определяне на територии със специфични териториални

характеристики . НЦТЖП. 2012
• Великова, М. Местно самоуправление и управление, регионализация, Унив. изд. ВСУ

„Черноризец Храбър”, В., 2008.
• Тълковен речник по териториално развитие, Европейска конференция на министрите,

отговарящи за устройство на територията (СЕМАТ), Съвет на Европа, 2006,
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/versionglossaire/Bulgare.pdf

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: поставяне на проблемни теми и
задачи, провеждане на дискусии, участие в срещи със специалисти от практиката,
мултимедийни презентации, обсъждане на управленски решения в реална ситуационна
обстановка, свързана с пространственото развитие на туризма.

15. Методи и критерии на оценяване: оценяване по време интерактивните лекции, по
предварително обявени критерии и съобразно екипно и индивидуално изпълнение на
поставени теоретични и практически задачи и активно участие в дискусии; финален писмен
изпит – разработване на тема от предварително зададени задачи за самоподготовка,
решаване на тест с открити въпроси. Студентите имат възможност да се информират за
оценките си, както и за мотивите за оценяване по време на лекциите, по време на
консултации, непосредствено след изпита, по email, по служебен и мобилен телефон, които
са достъпни на сайта на университета.

16. Език на преподаване: български
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