
код: 19-35 дисциплина ГРУПОВ ПРОЕКТ (САМОСТОЯТЕЛНО
ИЗСЛЕДВАНЕ) ПО ИЗБИРАЕМИ НАПРАВЛЕНИЯ

Семестър II                             ЕCST кредити 6 ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията: курсов проект
Вид на изпита: курсов проект, презентация

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Хабилитираните преподаватели от катедра “Хранене и туризъм”

Целта е студентите да придобият умения в прилагане на практика на
придобитите теоретични познания, да работят в екип, да поемат отговорност и
критически да оценят възможността за реализация на идеите си.

Необходими условия. Използват се, знанията от обучението по всички
дисциплини

Съдържание на курса. Практическо приложение на теоретичните
познания. Самостоятелно или групово студентите ще участват в проучване на
проблеми, свързани с професионалното направление на обучението им. Ще
разработват теми с реферативен или научно-изследователски характери в
сферата на масовия и специализиран туризъм, управлението на качеството,
човешките ресурси, маркетинга и рекламата, храненето, техниката и технологията
в хотелиерството и ресторантьорството, екологията, безопасността на туриста и
др. Разработването на проекта ще бъде под ръководството на преподавател, в
чието направление е темата. Придобитите умения в набирането на информация,
получаването, обработката и анализа на данните, интерпретацията на
резултатите и избора на решение, ще бъдат база за решаване на самостоятелни
задачи в реална бизнес среда.

Методи на преподаване. Използват се самостоятелни консултации,
дискусии и обсъждане по работни групи, лабораторни анализи и експерименти,
ползване на  електронни библиотеки, интернет и електронно обучение и др.

Език на преподаване – български



код: 19-37          дисциплина: МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ
В ТУРИЗМА И ХРАНЕНЕТО

Семестър II                             ЕCST кредити 4 ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит, курсови задачи , казуси
Вид на изпита: писмен, тестов, презентация на курсови  задачи и решаване
на казуси

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектор:
Доц. д-р Йорданка Алексиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-752,
e-mail: tourismexam@abv.bg

Целта на курса е да запознае студентите с методите за маркетингови
изследвания в туризма и храненето, да създаде теоретични познания и
практически умения в проучване и анализ на бизнес средата, което ще ги подготви
за успешна реализация в съвременните пазарни условия; да създаде умения за
работа в екип, управление на проекти за маркетингово проучване, анализ, методи
за представяне на резултатите, съставяне на отчети и презентация.

Необходими условия. Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини, Създаване на нов продукт, Международен маркетинг,
Електронен пазар Дисциплината създава база за разработване на дипломната
работа.

Съдържание на курса. Разглеждат се маркетингови показатели, общата
ориентация и философия на изследването на отделните операционни полета,
събиране на данни, извадкова практика и анализ. Изучават се следящи пазарни
проучвания, познавателни, поведенчески, оценъчни променливи, продуктови
категории. събиране на данни. създаване на анкети, анализ и представяне на
резултатите. Запознава с изследване удовлетвореността на потребителя и
методи за проучването им. Представя позиционни изследвания, проучване на
нови продукти, на имиджа. Разглежда качествени и количествени методи за
провеждане на маркетингово проучване.

Методи на преподаване. Използват се лекции и семинарни занятия,
съчетаващи съвременни методи (интерактивни, казуси, дискусии, презентации,
работа по групи,  анализи, симулиране на ситуации, ролеви игри,  и др.)  и
средства (мултимедия, видео материали, достъп до електронни библиотеки,
самостоятелни проучвания, интернет и електронно обучение и др.) за
преподаване

Език на преподаване – български/английски.



код: 19-30          дисциплина: СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ПРОДУКТ В
ХРАНЕНЕТО И ТУРИЗМА

Семестър I                             ЕCST кредити 4 ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит, курсови задачи , казуси
Вид на изпита: писмен, тестов, презентация на курсови  задачи и решаване
на казуси

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектор:
Доц. д-р Йорданка Алексиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-752,
e-mail: tourismexam@abv.bg

Целта на курса е да изгради разбиране за съвременните принципи, методи и
средства за създаване на нови продукти в храненето и туризма и  развие умения в
практическото им прилагане в съответствие със съвременните изисквания на
маркетинга и в  зависимост от специфичните бизнес условия.

Необходими условия. Свързана е с дисциплините Маркетингови
проучвания, Международен маркетинг Управление на качеството и
разработването на дипломната работа
Съдържание на курса. Разглежда се процеса на създаване на нов продукт в
храненето и туризма, разработване на презентация и оценка на резултатите,
използане на методите, осигуряващи постигане на конкурентно предимство и ба-
лансиране на целите за задоволяване интересите на компанията и консуматора.
Разработват се въпроси свързани със стандартите за безопасност, системи за
организация и контрол, проектиране и управление на иновационните процеси в
туризма в съответствие с държавното и европейско законодателство, определяне
на маркетинговия и консуматорски микс, изграждане на профил на консуматора и
новия продукт, придобиване на практически умения в набиране на информация,
обработка и анализ, оценка на продукта в храненето и туризма, сегментация, мо-
тиви, отношение, поведение и покупка, организация и управление на рекламна
кампания, промоция на продажбите, дейности за популяризиране, целящи
създаване, разширяване и запазване на базата от потребители, анализ на
материалната база, човешки и управленски ресурси, предлагащи устойчиво кон-
курентно предимство.

Методи на преподаване. Използват се лекции и практически занятия,
съчетаващи съвременни методи (интерактивни, казуси, дискусии, презентации,
работа по групи,  анализи, симулиране на ситуации, ролеви игри,  и др.)  и
средства (мултимедия, видео материали, достъп до електронни библиотеки,
самостоятелни проучвания, интернет и електронно обучение и др.) за
преподаване.

Език на преподаване – български, английски.



код: 19-31          дисциплина: УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
                                                                В ТУРИЗМА

Семестър I                             ЕCST кредити 5.5 ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит, курсови задачи , казуси
Вид на изпита: писмен, тестов, презентация на курсови  задачи и решаване
на казуси

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 30 3
Семинарни
упражнения

30 2

Лектор:
Доц. д-р Йорданка Алексиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-752,
e-mail: tourismexam@abv.bg

Целта на курса е да изгради разбиране за съвременните принципи, методи и
средства за управление и осигуряване на качеството в храненето и туризма и
развие умения в анализиране и решаване на проблемите на качеството на
туристическия продукт в съответствие със съвременните методи за управление и
в зависимост от специфичните условия.

Необходими условия. Свързана е с дисциплините Маркетингови
проучвания,  Създаване на нов продукт, Международен маркетинг

Съдържание на курса. Разглеждат се философията, съвременните
принципи, методи и средства за управление и осигуряване на качеството в
туризма. На основата на критически преглед на туристическата индустрия, курсът
акцентува върху ролята на качеството в развитието на успешен бизнес и етапите
на процеса на управлението му. Представят се системи за планиране, контрол,
управление и осигуряване на качеството. Разглежда се ролята на консуматора и
факторите, влияещи върху потребителската оценка, теориите и методите за
цялостно управление на качеството, програмите и системите за осигуряване на
качеството в туризма. Разискват се средствата за оценка и усъвършенстване на
системите за управление и въпроси на държавното и международното
законодателство свързани с проблемите на качеството в туризма.

Методи на преподаване. Използват се лекции и семинарни занятия,
съчетаващи съвременни методи (интерактивни, казуси, дискусии, презентации,
работа по групи,  анализи, симулиране на ситуации, ролеви игри,  и др.)  и
средства (мултимедия, видео материали, достъп до електронни библиотеки,
самостоятелни проучвания, интернет и електронно обучение и др.) за
преподаване.

Език на преподаване – български, английски.



код: 19-31          дисциплина: УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
                                                                В ХРАНЕНЕТО И ТУРИЗМА

Семестър I                             ЕCST кредити 4 ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит, курсови задачи , казуси
Вид на изпита: писмен, тестов, презентация на курсови  задачи и решаване
на казуси

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 30 3
Семинарни
упражнения

30 2

Лектор:
Доц. д-р Йорданка Алексиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-752,
e-mail: tourismexam@abv.bg

Целта на курса е да изгради разбиране за съвременните принципи, методи и
средства за управление и осигуряване на качеството в храненето и туризма и
развие умения в анализиране и решаване на проблемите на качеството на
туристическия продукт в съответствие със съвременните методи за управление и
в зависимост от специфичните условия.

Необходими условия. Свързана е с дисциплините Маркетингови
проучвания,  Създаване на нов продукт, Международен маркетинг

Съдържание на курса. Разглеждат се философията, съвременните
принципи, методи и средства за управление и осигуряване на качеството в
храненето и туризма. На основата на критически преглед на туристическата
индустрия, курсът акцентува върху ролята на качеството в развитието на успешен
бизнес и етапите на процеса на управлението му. Представят се системи за
планиране, контрол, управление и осигуряване на качеството. Разглежда се
ролята на консуматора и факторите, влияещи върху потребителската оценк,
теориите и методите за цялостно управление на качеството, програмите и
системите за осигуряване на качеството в храненето и туризма. Разискват се
средствата за оценка и усъвършенстване на системите за управление и въпроси
на държавното и международното законодателство свързани с проблемите на
качеството в храненето и туризма.

Методи на преподаване. Използват се лекции и семинарни занятия,
съчетаващи съвременни методи (интерактивни, казуси, дискусии, презентации,
работа по групи,  анализи, симулиране на ситуации, ролеви игри,  и др.)  и
средства (мултимедия, видео материали, достъп до електронни библиотеки,
самостоятелни проучвания, интернет и електронно обучение и др.) за
преподаване.

Език на преподаване – български, английски.



код: 19-06 дисциплина: ОСНОВИ НА КУЛИНАРНАТА
ТЕХНОЛОГИЯ

Семестър I                            ЕCST кредити 8,5 ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит, курсови задачи , казуси
Вид на изпита: писмен, тестов, презентация на курсови  задачи и решаване
на казуси

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

30 2

Лектор:
Доц. д-р Йорданка Алексиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-752,
e-mail: tourismexam@abv.bg

Целта на курса е да създаде научнообосновано разбиране на физичните,
химични, биохимични и физико-химични процеси в кулинарната технология и за
измененията на хранителните вещества при приготвяне на ястия и факторите,
които влияят върху свойствата и качеството на кулинарната продукция за
креативно прилагане организиране и управление на съвременно кулинарно
производство; да развие умения за наблюдение, получаване, анализ и
интерпретация и за прилагане на знания за процесите в технологията на
кулинарни изделия и създаване на безопасни кулинарни продукти.

Необходими условия. Използват се, знанията от дисциплините: Хранителна
химия, Колоидна химия, Микробиология, Стокознание, Хигиена на храненето,
Технологично обзавеждане и се създава научнообоснована основа за
дисциплините: Технология на продуктите за обществено хранене, Сладкарска
технология, Дизайн на ястия, Кетъринг в транспорта,Системи за централизирано
производство.

Съдържание на курса. Разглежда историята на кулинарното изкуство.
Научно представя механичните, хидромеханичните, термичните, физични,
химични, физико-химични и биохимичните процеси в кулинарната технология.
Изучават се измененията на хранителните вещества (протеини, мазнини,
въглехидрати), витамините, цветните и ароматно-вкусовите вещества при
кулинарна обработка на продуктите от растителен и животински произход и
факторите, които влияят върху тях.  Разглежда се обработката на суровините и
технологията на кулинарните полуфабрикати, бульони и сосове. Изучава се
базата за създаване на кулинарни продукти на основата на традициите в
българската и класическата световна кухня.

Методи на преподаване. Използват се лекции и практически занятия,
съчетаващи съвременни методи (интерактивни, дидактически казуси, дискусии,
презентации, работа по групи,  лабораторни анализи и научни експерименти,
симулиране на производствени ситуации  и др.) и средства (мултимедия, видео
материали, достъп до електронни библиотеки, интернет и електронно обучение и
др.) за преподаване. Практическите занятия прилагат средства и методи за
анализ в условията на добра лабораторна практика.

Език на преподаване – български, английски



код: 19-07       дисциплина: МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Семестър I                             ЕCST кредити 8,5 ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит, курсов проект , казуси
Вид на изпита: писмен, тестов, презентация на курсов проект и решаване на
казуси

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

30 2

Лектор:
Доц. д-р Йорданка Алексиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-752,
e-mail: tourismexam@abv.bg

Целта на курса е да създаде научнообосновано разбиране на философията
и принципите на съвременната теория за маркетинга и база за развитие на
умения в прилагането на придобитите знания в непрекъснато изменящата се
бизнес среда в туризма и храненето на практика.

Необходими условия. Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини, Макро- и микро- икономика. Дисциплината е базисна за
Хотелиерство, Ресторантьорство, Туристически агенции, Специализирани видове
туризъм, Селски туризъм, Кулинарен туризъм, Винен туризъм и др.

Съдържание на курса. Дисциплината запознава със същността на
маркетинга, неговите функции и роля. Разглеждат се основните направления в
маркетинга; маркетинговата среда; информационното му осигуряване. Изучават
се създаването на продукта; планирането на цените. Обръща се внимание на
промоцията и рекламата, продажбите. Разглежда се левнтите на маркетинговия
план и съставянето му.

Методи на преподаване. Използват се лекции и семинарни занятия,
съчетаващи съвременни методи (интерактивни, казуси, дискусии, презентации,
работа по групи,  анализи, симулиране на ситуации, ролеви игри,  и др.)  и
средства (мултимедия, видео материали, достъп до електронни библиотеки,
самостоятелни проучвания, интернет и електронно обучение и др.) за
преподаване. Разработва се курсов проект, целящ прилагане на теоретичните
познания в приложима в практиката задача.

Език на преподаване – български, английски.



код: 19-06 дисциплина: ОСНОВИ НА КУЛИНАРНАТА
ТЕХНОЛОГИЯ

Семестър V                            ЕCST кредити 7,5 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит, курсови задачи , казуси
Вид на изпита: писмен, тестов, презентация на курсови  задачи и решаване
на казуси

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

30 2

Лектор:
Доц. д-р Йорданка Алексиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-752,
e-mail: tourismexam@abv.bg

Целта на курса е да създаде научнообосновано разбиране на физичните,
химични, биохимични и физико-химични процеси в кулинарната технология и за
измененията на хранителните вещества при приготвяне на ястия и факторите,
които влияят върху свойствата и качеството на кулинарната продукция за
креативно прилагане организиране и управление на съвременно кулинарно
производство; да развие умения за наблюдение, получаване, анализ и
интерпретация и за прилагане на знания за процесите в технологията на
кулинарни изделия и създаване на безопасни кулинарни продукти.

Необходими условия. Използват се, знанията от дисциплините: Хранителна
химия, Колоидна химия, Микробиология, Стокознание, Хигиена на храненето,
Технологично обзавеждане и се създава научнообоснована основа за
дисциплините: Технология на продуктите за обществено хранене, Сладкарска
технология, Дизайн на ястия, Кетъринг в транспорта,Системи за централизирано
производство.

Съдържание на курса. Разглежда историята на кулинарното изкуство.
Научно представя механичните, хидромеханичните, термичните, физични,
химични, физико-химични и биохимичните процеси в кулинарната технология.
Изучават се измененията на хранителните вещества (протеини, мазнини,
въглехидрати), витамините, цветните и ароматно-вкусовите вещества при
кулинарна обработка на продуктите от растителен и животински произход и
факторите, които влияят върху тях.  Разглежда се обработката на суровините и
технологията на кулинарните полуфабрикати, бульони и сосове. Изучава се
базата за създаване на кулинарни продукти на основата на традициите в
българската и класическата световна кухня.

Методи на преподаване. Използват се лекции и практически занятия,
съчетаващи съвременни методи (интерактивни, дидактически казуси, дискусии,
презентации, работа по групи,  лабораторни анализи и научни експерименти,
симулиране на производствени ситуации  и др.) и средства (мултимедия, видео
материали, достъп до електронни библиотеки, интернет и електронно обучение и
др.) за преподаване. Практическите занятия прилагат средства и методи за
анализ в условията на добра лабораторна практика.

Език на преподаване – български, английски



код: 19-07              дисциплина: МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В ТУРИЗМА

Семестър III                             ЕCST кредити 6,5 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит, курсов проект , казуси
Вид на изпита: писмен, тестов, презентация на курсов проект и решаване на
казуси

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

30 2

Лектор:
Доц. д-р Йорданка Алексиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-752,
e-mail: tourismexam@abv.bg

Целта на курса е да създаде научнообосновано разбиране на философията
и принципите на съвременната теория за маркетинга и база за развитие на
умения в прилагането на придобитите знания в непрекъснато изменящата се
бизнес среда в туризма и храненето на практика.

Необходими условия. Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини, Макро- и микро- икономика. Дисциплината е базисна за
Хотелиерство, Ресторантьорство, Туристически агенции, Специализирани видове
туризъм, Селски туризъм, Кулинарен туризъм, Винен туризъм и др.

Съдържание на курса. Дисциплината запознава със същността на
маркетинга, неговите функции и роля. Разглеждат се основните направления в
маркетинга; маркетинговата среда; информационното му осигуряване. Изучават
се създаването на продукта; планирането на цените. Обръща се внимание на
промоцията и рекламата, продажбите. Разглежда се левнтите на маркетинговия
план и съставянето му.

Методи на преподаване. Използват се лекции и семинарни занятия,
съчетаващи съвременни методи (интерактивни, казуси, дискусии, презентации,
работа по групи,  анализи, симулиране на ситуации, ролеви игри,  и др.)  и
средства (мултимедия, видео материали, достъп до електронни библиотеки,
самостоятелни проучвания, интернет и електронно обучение и др.) за
преподаване. Разработва се курсов проект, целящ прилагане на теоретичните
познания в приложима в практиката задача.

Език на преподаване – български, английски.



код: 19-77 дисциплина: КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ

Семестър VІІІ                               ЕCST кредити 2 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: презентация, решаване на казуси писменно устно

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 15 1
Практически
упражнения

15 1

Лектор:
Доц. д-р Йорданка Алексиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-752,
e-mail: tourismexam@abv.bg
Гл. ас. д-р Иван Обрешков кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032 / 603 752, Е-mail:
mentor_bg@yahoo.com

Целта на курса е да предаде знания и създаде практически умения в
разработването, планирането, развитието и оценката на устойчив културно-
познавателен туризъм, неговото позициониране, промоция, реклама и т.н., които
ще осигурят възможност за развиване на собствен бизнес.

Необходими условия. Използват се знанията от дисциплините:
Туристически ресурси, Маркетинг и реклама в туризма, Хотелиерство,
Ресторантьорство, Турагентска и операторска дейност и Анимация.

Съдържание на курса. Дисциплината запознава студентите със същността
и различни форми културно-познавателен туризъм, с туристическите ресурси и
успешните културно-познавателни дестинации.. Разглеждат се ролята му в
икономическото и регионално развитие и маркетинга на културно-познавателната
туристическа дестинация. На база на интернационални казуси се анализира опита
на развити културно-познавателни туристически дестинации. Разглежда се
консуматора, неговите мотиви, поведение и роля в цялостната система на
развитие и управление на устойчива културно-познавателна туристическа
дестинация. В примерни, свързани с практиката и ситуационни задачи, се дава
възможност на студентите да анализират и предлагат решения, в зависимост от
специфичните условия. Използвайки казуси, резултати от научни изследвания и
примери за най-добра практика се развиват практически умения за създаване,
позициониране, промоция, реклама и продажба на културно-познавателен
туристически продукт.

Методи на преподаване – лекции, семинарни занятия. Използват се
съвременни методи (интерактивни, дидактически казуси, дискусии, презентации,
работа по групи,  лабораторни анализи и научни експерименти, симулиране на
производствени ситуации  и др.)  и средства (мултимедия, видео материали,
достъп до електронни библиотеки, интернет и електронно обучение и др.) за
преподаване.

Език на преподаване – български и английски.



код: 19-74          дисциплина: СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Семестър VІ                               ЕCST кредити 3 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: курсова задачая презентация, решаване на казуси писменно
устно

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 15 1
Практически
упражнения

15 1

Целта на курса е да даде знания и практически умения в разработването,
планирането, създаването и развитието на устойчив туристически продукт в
извънградска среда, неговия маркетинг, позициониране, промоция, реклама и т.н.
и маркетинга на туристическа дестинация, които ще дадат възможност за
развиване на собствен бизнес.

Необходими условия. Използват се знанията от дисциплините:
Стокознание, Въведение в туризма, Специализирани видове туризъм,
Туристически ресурси, Маркетинг и реклама в туризма, Хотелиерство,
Ресторантьорство, Турагентска и операторска дейност и Анимация.

Съдържание на курса. Дисциплината запознава студентите със същността
и различни форми селски и връзката им с развитието на селските региони.
Разглежда основните аспекти на маркетинговия микс. На база на  казуси се
дискутира същността, обхвата и опита на развити в различна степен селски
туристически дестинации.Анализират се съществуващите модели. Критичен
анализ се прави на предпоставките и ресурсите за селски туризъм и тяхната
интерпретация в туристически продукт. Разглежда се консуматора, неговите
мотиви, поведение и роля в цялостната система на развитие и управление на
устойчива селска туристическа дестинация. Използвайки казуси, резултати от
научни изследвания и примери за най-добра практика се развиват практически
умения за създаване, позициониране, промоция, реклама и продажба на селски
туристически продукт.

Методи на преподаване. Използват се лекции и практически занятия,
съчетаващи съвременни методи (интерактивни, дидактически казуси, дискусии,
презентации, работа по групи,  лабораторни анализи и научни експерименти,
симулиране на производствени ситуации  и др.)  и средства (мултимедия, видео
материали, достъп до електронни библиотеки, интернет и електронно обучение и
др.) за преподаване.

Език на преподаване – български, английски



код: 19-71           дисциплина: УПРАВЛЕНИЕ НА
КЕТЪРИНГОВОТО МЕРОПРИЯТИЕ

Семестър VІІІ                               ЕCST кредити 3 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: презентация, писмен

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Практически
упражнения

24 2

Лектор:
д-р Илиана Милкова-Томова, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780,
e-mail: iliana_tomova@abv.bg

Целта на курса е да даде знания и практически умения при управление,
планиране, организиране и провеждане на кетърингово събитие.

Необходими условия. Дисциплината обединява знания от цялостния курс
на обучение, като се допълват знанията от Маркетинг, Счетоводство, Технология
на продуктите за обществено хранене, Ресторантьорство, Национални особености
в храненто, Технология на сладкарските изделия, Безопасност и сигурност на
госта, Основи на правото и нормативно правна уредба и др.

Съдържание на курса. Дисциплината запознава студентите със
спецификата на организацията и управлението на различни кетърингови събития.
Изучават се управление, планиране на кетърингово събитие, проучване и дизайн
на меню, избор и снабдяване със суровини,. схема и организиране на
производство, сигурност и безопасност, координиране, ценообразуване,
управление на риска, спонсорство, финансиране, аранжиране на декор, маркетинг
и реклама, обратна връзка и оценка на мероприятието.

Методи на преподаване – лекции, семинарни и практически занятия,
съчетаващи съвременни методи (интерактивни, ролеви игри, решаване на казуси,
презентации, симулиране на ситуации). Използват се съвременни интеракивни
средства за преподаване (мултимедия, самостоятелни поучвания, електронни и
др. средства) и оценка на знанията.

Език на преподаване – български



код: 19-70          дисциплина: КУЛИНАРЕН ТУРИЗЪМ

Семестър VІІІ                               ЕCST кредити 3 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: презентация, решаване на казуси писменно устно

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 12 2
Практически
упражнения

12 2

Лектор:
Доц. д-р Йорданка Алексиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-752,
e-mail: tourismexam@abv.bg

Целта на курса е да предаде знания и създаде практически умения в
разработването, планирането, развитието и оценката на устойчив кулинарен тури-
стически, неговото позициониране, промоция, реклама и т.н., които ще осигурят
възможност за развиване на собствен бизнес.

Необходими условия. Използват се знанията от дисциплините:
Национални особености в храненето, Кулинарна технология или Технология на
кулинарната продукцията, Туристически ресурси, Маркетинг и реклама в туризма,
Хотелиерство, Ресторантьорство, Турагентска и операторска дейност и Анимация.

Съдържание на курса. Дисциплината запознава студентите със същността
и различни форми кулинарен туризъм, с основните аспекти на неговия маркетинг
и ролята му икономическото и регионално развитие, На база на интернационални
казуси се дискутира същността, обхвата и опита на развити в различна степен
кулинарни туристически дестинации. Анализират се съществуващите модели.
Фокусира се върху изискванията за автентичност и  устойчивост на кулинарния
туристически продукт. Критичен анализ се прави на предпоставките и ресурсите за
кулинарен туризъм. Придобива се опит в интерпретация на традициите в
храненето и регионалните и национални храни в туристически продукт и
използването на храната като туристическа атракция. Разглежда се консуматора,
неговите мотиви, поведение и роля в цялостната система на развитие и
управление на устойчива кулинарна туристическа дестинация. В примерни,
свързани с практиката ситуационни задачи, се дава възможност на студентите да
анализират се предлагат решения, в зависимост от специфичните условия.
Използвайки казуси, резултати от научни изследвания и примери за най-добра
практика се развиват практически умения за създаване, позициониране,
промоция, реклама и продажба на кулинарен туристически продукт.

Методи на преподаване – лекции, семинарни и практически занятия.
Използват се съвременни интеракивни средства за преподаване и оценка на
знанията.

Език на преподаване – български и английски.



код: 19-68  дисциплина: ДИЗАЙН НА ЯСТИЯ

Семестър VII                             ЕCST кредити 3 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: курсов проект , казуси
Вид на изпита: презентация на курсов проект и практическа изработка на
дизайн на ястия

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

30 2

Лектор:
Доц. д-р Йорданка Алексиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-752,
e-mail: tourismexam@abv.bg

Целта на курса е да даде знания и практически умения в дизайна на ястията.
Да създаде разбиране за ролята на цветовете, консистенцията, формите и
композициите за привлекателността на изделията и

Необходими условия. Дисциплината е във взаимовръзка с Основи на
кулинарната технология,  Технология на кулинарната продукция и Сладкарска
технология

Съдържание на курса. Дисциплината запознава студентите със същността
и различни форми на дизайн, използването на цветовете, фирмите,
конисистенцията на продуктите за създаване на привлекателна композиция.
Разглеждат се традиционните и съвременни модели за дизайн на ястия и добрата
практика на водещи заведения за хранене. Анализират се класически и модерни
принципи и средства на декорация. Фокусира се върху изискванията за
безопасност на кулинарния продукт. Разглежда се консуматора, неговите мотиви и
поведение при избора на ястия. Прави се характеристика на средствата за
декорация. Показва се как може да се увеличи стойността и продажбата .

Методи на преподаване. Използват се лекции и практически занятия,
съчетаващи съвременни методи (интерактивни, казуси, дискусии, презентации,
работа по групи,  анализи) и средства (мултимедия, видео материали, достъп до
електронни библиотеки, интернет и електронно обучение и др.) за преподаване.
При лабораторни условия се усвояват методите на декорация и дизайн на
ястията. Разработва се курсов проект, целящ прилагане на теоретичните познания
в  практиката задача.

Език на преподаване – български, английски.



код: 19-59 дисциплина: СИСТЕМИ ЗА
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КУЛИНАРНО
ПРОИЗВОДСТВО

Семестър V                               ЕCST кредити 4,5 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 30 2
Практически
упражнения

15 1

Лектор:
д-р Илиана Милкова-Томова, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780,
e-mail: iliana_tomova@abv.bg

Целта на курса е да даде познания за системите за централизароно
производство и използването им в кетъринга

Необходими условия. Използват се знанията от дисциплините: Стокознание
на храни и напитки, Основи на кулинарната технология, Управление на човешките
ресурси и Счетоводсто. Дисциплината има връзка с Технология  на  кулинарната
продукцията, Технология на сладкарските изделия,  Технологично проектиране на
заведения за хранене.

Съдържание на курса. Дисциплината запознава студентите със същността
и различни системи за централизирано кулинарно производство, предимствата и
недостатъците им. Разглежда технологичните процеси и схеми, избора на
суровини, студена и топлинна обработка, измененията с продуктите,
обзавеждането при производството на охладени, замразени, под вакуум и в
контролирана среда. Принципите за производство на безопасна и здравословна
продукция са обект на обучението, както и създаването на добри производствени
практики

Методи на преподаване – лекции, и практически занятия. Лекциите се
онагледяват с мултимедия, интерактивни мултимедийни продукти, видео филми,
интернет портали, разглеждат се добри практики и казуси, прилагат се
съвременни методи за оценка и анализ на продуктите на централизираното
кулинарно производство.

Език на преподаване – български



код: 19-60 дисциплина: КЕТЪРИНГ В
ТРАНСПОРТА

Семестър V                               ЕCST кредити 3 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: презентация, решаване на казуси писменно устно

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032 – 643 – 037; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 15 1
Практически
упражнения

15 1

Лектор:
д-р Илиана Милкова-Томова, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780,
e-mail: iliana_tomova@abv.bg

Целта на курса е да се придобият знания и умения при планиране,
организиране на производство и обслужване на хранене при транспорт на
пътници.

Необходими условия. Във връзка е с дисциплините Стокознание. Хигиена
на храненето, Основи на кулинарната технология, Системи за централизирано
кулинарно производство, Безопасност на храните, Маркетинг и реклама,
Икономика на общественото хранене.
Съдържание на курса. Дисциплината запознава със същността на кетьринга при
транспорт. Разглеждат се основните направления в храненето на пътници,
организацията на производство и обслужване. Изучават се маркетинговото
планиране на продукта; ценообразуване, промоция и рекламата,  поведението на
консуматора, планирането и проектирането на кетърингова кухня, веригата на
доставката и управление на инвентаризацията, управление качеството на
ястията, международна логистика, обучение на персонала, стандарти,
тенденции, управление на отпадъците

Методи на преподаване - лекции и практически занятия, ролеви игри,
решаване на казуси.  Използват се съвременни средства -  мултимедия;
интерактивни средства и мултимедийни продукти; СD-материали и видеокасети;
интернет

Език на преподаване — български.
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