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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN1331
2. Наименование на учебната дисциплина: Мениджмънт на туристическите дестинации
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа-осма
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: първи-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Миглена Темелкова
9. Резултати от обучението: Целта на дисциплината е да се придобият задълбочени знания

за функционирането на туристическите дестинации. Задачите се свеждат до:
 запознаване с характерните особености на туристическите дестинации и туристическия

отрасъл;
 придобиване на знания за планирането, прогнозирането и управлението на

туристическите дейности в дестинациите;
 изграждане на аналитични способности за оценяване на влиянието и въздействието на

факторите на средата и особенно на туристите, върху туристическите дестинации;
 надграждане на понятийния апарат на студентите, свързан с дисциплината, и

разработване на конкретен казус, свързан с развитието на туристическата дейност в
определена дестинация.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите следва да имат познания в
областа на мениджмънта, маркетинга, предприемачеството, основите на туристическата
дейност.
12. Съдържание на курса: Материалът (2 часа на седмица, 15 седмици) се поднася чрез
методите „учене на база преживяно” и „групова динамика”, като се използват иноватвни и
креативни форми за преподаване. Студентите възприемат теоретичния материал
посредством обвързването му в реални задачи, казуси и игри.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти
Основна литература:
Темелкова, М. Управление на туристическото предприятие. Колор принт. Варна, 2010.
Темелкова, М. Управление на туристическото предприятие – сборник с тестове. Колор
принт. Варна, 2010.
Рибов, М. Туризмът в ерата на качеството. Тракия-М. София, 2003.
Рибов, М. Управление на конкурентоспособността в туризма. София, 2003.
Тончев, Ц., Милева, С. Планиране и развитие на туризма. Тилиа букс. София, 2006.
Temelkova, M. Restructuring of Bulgarian Summer Tourism-Key strategy for success. 2nd
Blannual and Black Sea Scene EC Project Joint Conference. Sofia, 2008.
Допълнителна литература:
Хаджиниколов, Х. Икономика на хотелиерството и ресторантьорството. Стопанство.
София, 2003.
Näser P., Ackermann J., Baum H. Das Sichtenkonzept als Modellierungsparadigma.
Industriemanagement, 1/2004.



14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Разработен е виртуален
курс за обучение, поместен в сайта на университета.
15. Методи за оценка и критерии: Изпитът преминава под формата на онлайн тест върху
теоретичния материал и степента на завършеност на туристическия пакет, разработван и
развиван в семинарните занятия и лекциите през семестъра, като под внимание се взема и
активността на студентите по време на самия обучителен процес през семестъра.
Критериите за оценяване на теоретичния онлайн тест са описани преди стартирането на
теста в сайта на университета. Тежест на оценяването:
 Оценяване в процеса на обучение - разработен туристически бизнес и туристически

пакет през семестъра, водещ до развиване на туроператорска или турагентска дейност и
реализирал оборот – носи 50% тежест в крайната оценка;

 Теоретичен онлайн тест от 25 въпроса с продължителност 50 минути – носи 50% тежест
в крайната оценка, като компютърът отчита верните отговори и показва правилните при
сгрешените въпроси. Компютърът оценява резултатите по зададени предварително
критерии (до 50% верни отговори – Слаб 2; до 70% верни отговори – Среден 3; до 80%
верни отговори – Добър 4; до 90% верни отговори – Много добър 5 и над 91% -
Отличен 6.).

16. Език на преподаване: български


