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1. Код: TUR1138
2. Наименование на учебната дисциплина: Устойчиво развитие на туризма
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Снежанка Овчарова
9. Резултати от обучението: Обучението по дисциплината има за цел да покаже същността
на принципите за устойчиво развитие и се усвояват умения за тяхното практическо
приложение в туристическите дейности.

10.Начин на осъществяване: директно.
11.Предварителни и съпътстващи изисквания:

Знания от управленски и икономически дисциплини, изучавани в по-долен курс.
12. Съдържание на курса: Дисциплината дава знания относно принципите за устойчиво
развитие на туристическия бизнес. Студентите се запознават със стратегически и
политически документи на световни организации. Изучават се подходи  за намаляване на
вредното въздействие на туризма и опазване на околната среда.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

− Рафаилова Г. “Управление за устойчиво развитие на туристическа дестинация (на
примера на община Варна)”, Изд. «ФИЛ», Варна, 2008.

− Воденска М., Икономически, социални и природни влияния на туризма. СУ, С., 2001.
− Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry .
− Global Code of Ethics for Tourism.
− Mowforth, Martin and Munt, Ian (2009). Tourism and Sustainability. Development,

Globalisation and New Tourism in the Third World. Third Edition. London: Routledge.
− Weaver, David (2000) A broad context model of destination development scenarios, Tourism

Management 21: 217-224.
14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: мултимедийно
представяне на материала от преподавателя, изготвяне на доклади от студенти по
интересни теми, както и аналитична интерпретация на конкретни случаи от
туристическата практика.
15. Методи за оценка и критерии: общата оценка се формира от: резултатите на писмения
изпит, набрания брой точки от курсовия проект и участията в дискусиите. Участието в
теста и разработването на курсова задача е задължително. Тежестта на отделните
компоненти в общата оценка е както следва: сумата от точки по курсовия проект и
участия в семинарни упражнения– 30% и резултатите от писмения изпит – 70%.
16. Език на преподаване: български, английски, руски.


