
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ – МЕНИДЖМЪНТ НА
ТУРИЗМА
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1378
2. Наименование на учебната дисциплина: Управление на туризма
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: 4
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Велислава Николаева
9. Резултати от обучението: Включеното учебно съдържание има за цел формирането на

следните знания и умения:
• Запознаване с фундаментални условия за създаване, организиране и развитие на

туристическия бизнес;
• Усвояване на специфични познания за средата за развитие на туристическото

предприятие;
• Придобиване на общи познания за нормативната среда за туристически бизнес в

България.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Дисциплината е надграждаща и се очаква

студентите да имат базови познания за спецификата на  туристическата дейност.
12. Съдържание на курса: При подбора на темите и тяхното систематизиране са взети под

внимание проблемите и тенденциите в развитието на туристическата индустрия.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /

инструменти:
1. Нешков, М. и др. Икономика и управление на туристическото предприятие. Наука и

икономика, Варна. 2009 .
2. Николаева, В. Организация и управление на туристическото предприятие. Унив. изд.

ВСУ Черноризец Храбър, Варна. 2012 .
3. Николаева, В. Организация и управление на туристическото предприятие: Ръководство

за самостоятелна работа.  Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, Варна. 2013.
4. Закон за туризма, Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., посл. Изменение 13.05.2014.
5. Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и

заведенията за хранене и развлечения.  Приета с ПМС № 357 от 27.12.2004 г., посл. изм.,
бр. 93 от 24.11.2009 г.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни занятия,
консултации, курсова задача, казусния, игровия и проблемно-ситуационния методи. По
време на аудиторните занятия се разглеждат примери с практико-приложен характер.

15. Методи за оценка и критерии: Усвояването на материала се проверява текущо през
семестъра чрез решаваните казуси, дискусии и изследователски задачи по проблеми
предвидени в учебната програма. За всички студенти дисциплината завършва с писмен
изпит (тест) и отговор на казус.

16. Език на преподаване: български


