
Катедра: ХХРР ААННЕЕ ННЕЕ ИИ ТТ УУРРИИЗЗЪЪММ

Специалност „Туризъм” ОКС „бакалавър”
1. Въведение в туризма
2. Туристически ресурси
3. География на туризма
4. Основи на правото и нормативно-правната уредба в туризма
5. Маркетинг и реклама в туризма
6. Туристически информационни центрове
7. Стокознание на храни и напитки
8. Екология в туризма
9. Туристически ресурси в България
10. Безопасност и сигурност на госта
11. Кулинарна технология
12. Хотелиерство
13. Специализирани видове туризъм
14. Пешеходен туризъм
15. Български фолклор и етнология
16. Ресторантьорство
17. Туроператорска, агентска  и   транспортна дейност
18. Селски туризъм
19. Религиозен туризъм
20. Национални особености в храненето
21. Културно-познавателен туризъм
22. Екотуризъм
23. Екскурзоводство
24. Туристическа анимация
25. Винен туризъм
26. Кулинарен туризъм

Специалност „Туризъм” ОКС „магистър”
1. Въведение в туризма
2. Кулинарна технология
3. Хотелиерство
4. Специализирани видове туризъм
5. Национални особености
6. Маркетинг и реклама в туризма
7. Туроператорска, агентска и транспортна
8. Стокознание
9. Ресторантьорство
10. Религиозен туризъм
11. Селски туризъм



12. Създаване на нов продукт в храненето и туризма
13. Управление на качеството в храненето и туризма
14. Актуални проблеми в храненето
15. Маркетингови проучвания в туризма и храненето
16. Технологично проектиране на хотел-ресторантски комплекси

Специалност „Кетъринг”  ОКС”бакалавър”
1. Въведение в туризма
2. Основи на правото и нормативно-правната уредба в туризма
3. Маркетинг и реклама
4. Стокознание на храни и напитки
5. Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта
6. Безопасност и сигурност на госта
7. Основи на кулинарната технология
8. Опаковки и опаковъчна техника в кулинарното производство
9. Системи за централизирано кулинарно производство
10. Технология  на  кулинарната продукцията
11. Ресторантьорство
12. Хигиена на храненето
13. Кетъринг в транспорта
14. Технология на сладкарските изделия
15. Национални особености в храненето
16. Специализирани видове хранене
17. Технологично проектиране на заведенията за хранене и пребиваване
18. Дизайн на ястия
19. Сензорен анализ
20. Безопасност на храните и хранително законодателство
21. Технологичен контрол
22. Управление на кетърингови мероприятия
23. Хладилно и търговско обзавеждане
24. Кулинарен туризъм

Специалност „Кетъринг”  ОКС”магистър”
1. Основи на кулинарната технология
2. Технологично проектиране на заведенията
3. Национални особености в храненето
4. Маркетинг и реклама
5. Технология на кулинарната продукция
6. Стокознание
7. Хигиена на храненето
8. Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта
9. Сензорен анализ
10. Създаване на нов продукт в храненето и туризма
11. Управление на качеството в храненето и туризма
12. Технически  инсталации и системи  в кетъринг предприятие
13. Хранене и социално-значими  заболявания
14. Интернет маркетинг
15. Специализиран софтуер в кетъринга
16. Маркетингови проучвания в туризма и храненето
17. Инвестиционно проектиране на кетъринг предприятие



Код 19-01        Дисциплина “ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА”
Семестър I                            ЕCST кредити 3,5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит                                        Вид на изпита:
писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”
Факултет: СТОПАНСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически упражнения

Лектор:
Гл. ас. д-р Иван Обрешков кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032 / 603 752, Е-mail:
mentor_bg@yahoo.com
Анотация: Учебната програма по дисциплината “Въведение в туризма” е
предназначена за студенти, които се обучават за ОКС “бакалавър” по направление 3.9
Туризъм.
Съдържание на дисциплината: Съдържанието на курса обхваща теми, акцентиращи
върху същността на туризма, неговото историческо развитие, ролята и значението му;
туристическото потребление, туристическото място, туристическите предприятия,
туристическия продукт; туристическата политика; материално-техническата база на
туризма.
Входни и изходни връзки: Курсът "Въведение в туризма” е теоретико-приложна
дисциплина, която има за цел усвояването на система от научни знания за основите на
туризма, необходими като фундамент на специални дисциплини - Управление на
туризма; Управление на човешките ресурси  в туризма; Хотелиерство;
Ресторантьорство и др.
Технология на преподаване: При възможност лекциите се онагледяват с
мултимедия. Оценяването по дисциплината се извършва, като се взема предвид
представянето на писмения изпит и извършената извънаудиторна дейност на
студента.

Код 19-13   Дисциплина “ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ”

Семестър II                            ЕCST кредити 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 30 2

Лектор:Проф. д-р Петър Лозанов Славейков, кат. “Туризъм”, тел. 02/9308-369, Е-
mail:slav@gea.uni-sofia.bg

Анотация :Дисциплината има за задача да запознае студентите със същността на
основни понятия и термини използвани в Туризма / фактор, условие и ресурс/,
видовете туристически ресурси и тяхното състояние в глобален и регионален аспект.



Особено място в курса се отделя на подборното изучаване на туристическите ресурси
на България и Европа, но студентите се запознават и с основните туристически
ресурси на останалите континенти.  Дисциплината включва и анализ на видовете
туризъм, които се развиват на базата на различните видове туристически ресурси.
Съдържание на дисциплината: Същност на понятията „Ресурс”,”Фактор” и „Условие”;
Значението на дисциплината „Туристически ресурси” за развитието на туристическия
бизнес; Природни туристически ресурси- същност, разновидности, разпространение,
възможности за експлояатацията им; Антропогенни туристически ресурси – същност,
особености в техните характеристики, разпространение, видове туризъм които се
развиват на тяхната основа; Човешки ресурси в туризма – същност и значение.
Входни и изходни връзки: В учебния материал на дисциплината се включват знания
от областта на географията, историята, иконовиката, културата на различни народи и
държави. Преподаванията материал в дисциплината е основа за надграждането с
материала от дисциплините ”Икономика на туризма” и „География на туризма”.
Получените от студентите знания и умения са им необходими както при
разработването от тях на дипломен проект, така и за бъдещата им работа в
туроператорски и агентски фирми, като екскурзоводи, или мениджъри на различни
нива.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия.. Практическите
занятия са под формата на самостоятелна задача за анализ на състоянието на
туристическите ресурси в дестинации, или отделни страни- очертаване на най-важните
туристически ресурси, които влияят върху развитието на туризма в тях.

Код   19-81                            Дисциплина: ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ
ЦЕНТРОВЕ

Семестър 4 ЕCST кредити 2,5
Форма за проверка на знанията:  текуща оценка                     Вид на изпита:
писмен
Методично ръководоство: Катедра  “Хранене и туризъм”, телефон             (032)
603 766      ;             (032) 643 928       факс: (032) 648 588.
Факултет “Стопански”, тел   032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 15 1

Семинарни упражнения

Практически упражнения - -

Лектори: проф. д-р Георги Т. Сомов -, катедра “Хранене и туризъм”, тел. 603 - 752, Е-
mail gtsomov@yahoo.com
Анотация:
Цел на дисциплината: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и
умения за управлението на туристически информационни центрове.
Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията
на студентите, получени от дисциплините „Туристически ресурси” и „География на
туризма”, „Туроператорска и туристическа агентска дейност”, а изходните връзки са
свързани с учебния материал, преподаван в дисциплините „Специализирани видове
туризъм” и  „Маркетинг и реклама”.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда въпроси, свързани с
организацията на работа в туристическите информационни центрове.



Методи на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедиен проектор, като се
демонстрират графики, таблици, проекти на договори, интернет адреси на
международни организации, занимаващи се с туристическа дейност.
Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система, като се
разработва проект за Интернет страница на туристически информационен център.
Език на който се преподава: Български език

Код 19-04                      Дисциплина: СТОКОЗНАНИЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ
Семестър     IV ЕCST кредити    6,5
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

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

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3

Семинарни
упражнения

Практически
упражнения

39 3

Текущ контрол 6 2

Лектори:Доц. д-р В. Терзиева;  кат. Хранене и туризъм; тел. 603-752, Е-mail
veselinat@yahoo.com
Анотация: В дисциплината “Стокознание на храни и напитки” се изучават основните
видове хранителни продукти и напитки, подходящо класифицирани по групи.
Разглеждат се морфологичният строеж, основният химичен състав, физико-химичните
свойства и хранителната стойност на продуктите, както и начините на опаковка и
условията  на съхраняването им, транспорта и срокове за реализация в търговската
мрежа и заведенията за хранене.
В практическите упражнения се изучават методите на контрол на качеството на
хранителните продукти и напитки, съгласно съвременните изисквания.
Съдържание на дисциплината:
1.Основни понятия и термини: Класификация на хранителните продукти и напитки.
2.Морфологичен строеж. Основен химичен състав и хранителна стойност на
продуктите от животински произход (месни, млечни, риба и нерибни морски продукти,
яйца и мазнини).
3.Основен химичен състав,хранителна стойност и изисквания към качеството на
пресни и преработени плодове и зеленчуци, зърнени храни и продукти от тяхната
преработка, растителни масла,нишесте, мед и захар.
4.Качествена характеристика и изисквания към качеството на вкусови продукти
(алкохолни и безалкохолни напитки,чай,кафе и подправки).
Входни и изходни връзки:Колоидна химия, хранителна химия, технология.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроектор
и Интернет материали. Практическите занятия се водят в лаборатория.По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценките
от проведените през семестъра тестове).



   Код 19-25  Дисциплина “ЕКОЛОГИЯ В ТУРИЗМА”
Семестър ІV                                 ЕCST кредити  7 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 30 2

Лектори:
Доц. д-р Йорданка Алексиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-752, e-mail:
tourismexam@abv.bg
Доц. д-р Марианна Баева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
mbaeva@doctor.bg
Анотация: Целта на курса е да обогати теоретичните познания в туризма и разгледа
взаимовръзката и влиянието му с околната среда, като и възможностите за
съхраняването й; да създаде практически умения за създаване и прилагане на
програми и действия в това направление.
Съдържание на дисциплината: На база на придобитите познания за основите на
туризма, се разглежда природата като елемент от туристическия продукт,
въздействието на туризма върху околната среда (природна, социална и културна) и
изисквания за устойчиво развитие на туристическите дейности. Дефинират се основни
показатели, общата ориентация и философия за устойчиво развитие на туристическия
продукт, разглеждат се националната и интернационална законодателна база.
Студентите се запознават със същността и етапите на разработване на системи за
управление на опазването на околната среда. Създават се възможности за
придобиване на умения за разработване и прилагане на програми за намаляване
консумацията на ограничените природни ресурси, замърсяването на природната,
социална и културна среда, с методи за оценка на екологичната ефективност на
ресторантската, хотелиерската и туроператорската дейност. Създават се умения за
работа в екип, управление на проект за устойчиво развитие на туристическата дейност,
събиране на данни и анализ.
Входни и изходни връзки: Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини, касаещи туризма - Въведение в туризма, Туристически
ресурси, Специализирани видове туризъм, Маркетинг и реклама в туризма,
Хотелиерство, Ресторантьорство, Туроператорска, агентска и транспортна дейност.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със съвременни средства -
шрайбпроектор и мултимедия, компютърни програми за обработка на данни,
интерактивни мултимедийни продукти, видео филми, интернет портали. Оценяването
по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
извършената извънаудиторна заетост на студента.



Код 19-47  Дисциплина “БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ НА ГОСТА”

Семестър ІV                                ЕCST кредити 2 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията:  текуща оценка              Вид на текущата
оценка: писмена форма
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

Семинарни упражнения 15 1

Лектори:
Доц. д-р Марианна Баева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
mbaeva@doctor.bg
Доц. д-р Тана Сапунджиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
tsapoundjieva@hotmail.com
Анотация: Целта на курса е студентите да придобият знания за правилата и методите
за преценка и анализ на възможните рискове и опасности за туриста в хотела и
ресторанта, както и умения за предприемане на превантивни мерки за избягването и
отстраняването им; знания и умения за пожарна и аварийна безопасност; основни
професионални компетенции за постигане на сигурност по отношение на
престъпления, бедствия и аварии.
Съдържание на дисциплината: Разглеждат се правилата и методите за преценка и
анализ на възможните рискове и опасности за туриста в хотела и ресторанта, както и
умения за предприемане на превантивни мерки за избягването и отстраняването им;
изучава се пожарната и аварийната безопасност, придобиват се основни
професионални компетенции за постигане на сигурността на госта по отношение на
престъпления, природни бедствия, аварии и терористични актове. Усвояват се
специфични понятия, различни методи, правила и норми, прилагани при
организирането на охранителните мерки и личната безопасност на госта и
осъществяването им.
Входни и изходни връзки: Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини - Въведение в туризма, Социална психология и туристическо
поведение, Безопасност на производствената среда, Безопасност на храните и
хранително законодателство, Хотелиерство и Ресторантьорство.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със съвременни средства -
шрайбпроектор и мултимедия, компютърни програми за обработка на данни,
интерактивни мултимедийни продукти, видео филми, интернет портали. Оценяването
по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
извършената извънаудиторна заетост на студента.

  Код 19-28  Дисциплина “КУЛИНАРНА ТЕХНОЛОГИЯ”

Семестър 5 ЕCST кредити 6
Форма за проверка на знанията: изпит                       Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра  “Хранене и туризъм”, телефон             (032)
603 766      ;             (032) 643 928       факс: (032) 648 588.
Факултет “Стопански”, тел.:             032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102



Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 60 4

Семинарни упражнения

Практически упражнения 45 3

Лектори: проф. д-р Георги Т. Сомов -, катедра “Хранене и туризъм”, тел. 603 - 752, Е-
mail gtsomov@yahoo.com
Анотация: Целта на курса е да се придобият знания относно: технологичните процеси
в кулинарната технология; измененията при кулинарна обработка и технологията на
кулинарни полуфабрикати, готова кулинарна продукция, кухненски десерти и тестени
сладкарски изделия. Придобиват се умения за създаване, организиране, провеждане и
усъвършенстване на съвременното кулинарно производство.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината запознава с технологичните процеси в
кетъринг-индустрията. Разглеждат се механичните, хидромеханичните, термичните и
биохимичните процеси в кулинарната технология. Изучават се промените на основните
хранителни вещества (белтъци, мазнини, въглехидрати), витамините, цветните и
ароматно-вкусовите вещества при кулинарните процеси. Изучава се обработката на
суровините и технологията на кулинарните полуфабрикати, бульони и сосове; на
технологията на супи, предястия, основни ястия, кухненски десерти и тестени
сладкарски изделия. Дисциплината запознава студентите с теоретичните основи на
кулинарната технология, както и с технологиите на полуфабрикатите, ястията и
десертите.
Входни и изходни връзки: Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини.
Технология на преподаване: Използват се съвременни средства – слайдове за
шрайбпроектор; Интерактивни средства и мултимедийни продукти; CD-материали и
видеокасети за TV; Internet-портали; ползват се съвременни методи за анализ.

Код 19-16                            Дисциплина: ХОТЕЛИЕРСТВО

Семестър V ЕCST кредити 5
Форма за проверка на знанията:  изпит                                   Вид на изпита:
писмен
Методично ръководоство: Катедра  “Хранене и туризъм”, телефон             (032)
603 766      ;             (032) 643 928       факс: (032) 648 588.
Факултет “Стопански”, тел   032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3

Семинарни упражнения

Практически упражнения 30 2

Лектори: проф. д-р Георги Т. Сомов -, катедра “Хранене и туризъм”, тел. 603 - 752, Е-
mail gtsomov@yahoo.com



Анотация:

Цел на дисциплината: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и
умения за организация и управление на дейността в средствата за подслон и местата за
настаняване.

Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията на
студентите, получени от дисциплината „Ресторантьорство”, „Маркетинг и реклама” а
изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в дисциплините „Техническо
обзавеждане” и „Технологичен дизаин”.

Съдържание на дисциплината: В  дисциплината е отделено специално внимание на
материалната база на основните типове средства за подслон, места за настаняване и условията
за тяхната категоризация. Отделено е внимание на организацията и управлението на
производствената и търговската дейност и на рекламата в туристическите обекти. Изучава се
дейността на отделните звена и взаимоотношенията между тях, принципите на обслужване на
гостите, изискванията, които се предявяват към персонала. Обстойно са разгледани въпросите
на организацията и технологията на хотелиерското обслужване и са показани начините за
повишаване на неговото качествено равнище.

Методи на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедиен проектор,  като се
демонстрират графики и схеми. Практическите занятия се провеждат в лаборатория и средства
за подслон и места за настаняване.  Студентите получават възможност да участват пряко в
организацията на цялостния процес по обслужването на гостите. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез контролни тестове.

Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система чрез писмен тест.

Език на който се преподава: Български език

Код 19-24 Дисциплина “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ”
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. 032/603- , факс + 359 32 644

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически      упражнения 30 2

Лектор:
Доц. д-р Кремена Никовска, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-872, Е-mail
krnikovska@abv.bg

Анотация: Дисциплината има за задача да се придобият знания относно
алтернативните форми на туризъм; познанията да се използват за разширяване и
обогатяване на туристическата дейност. Придобиват се умения да се планира,
организира и провежда специфичен туристически продукт и услуги.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината запознава със съвременните
концепции и тенденции при възникване и развитие на алтернативни видове туризъм у
нас и в света; с мотивите, условията и особеностите на тези туристически дейности.
Разглеждат се базата, туристическият ресурс и характерните особености на различни
специализирани видове туризъм – селски, лечебен, културен, екологичен, религиозен,
спортен, ловен, развлекателен, маршрутно-познавателен, винен, етнографски, делови
(бизнес туризъм), конгресен, рекреактивен, други. Посочват са дестинации. Разглеждат
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се възможностите за развитие или практикуването им у нас и в света. Получените
знания допълват специалната подготовка на студентите относно цялостната
туристическа дейност в съвременната туристическа индустрия.
Входни и изходни връзки: Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини, касаещи туризма – Въведение в туризма, Туристически
ресурси, Екология в туризма, Маркетинг и реклама в туризма, Хотелиерство.

Технология на преподаване: Лекции и практически занятия. Използват се
съвременни средства – Интерактивни средства и мултимедийни продукти; CD-
материали и видеокасети за TV; Internet-портали.

Код   19-16                            Дисциплина: ХОТЕЛИЕРСТВО

Семестър V ЕCST кредити 5
Форма за проверка на знанията:  изпит                                   Вид на изпита:
писмен
Методично ръководоство: Катедра  “Хранене и туризъм”, телефон             (032)
603 766      ;             (032) 643 928       факс: (032) 648 588.
Факултет “Стопански”, тел   032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3

Семинарни упражнения

Практически упражнения 30 2

Лектори: проф. д-р Георги Т. Сомов -, катедра “Хранене и туризъм”, тел. 603 - 752, Е-
mail gtsomov@yahoo.com

Анотация:

Цел на дисциплината: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и
умения за организация и управление на дейността в средствата за подслон и местата за
настаняване.

Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията на
студентите, получени от дисциплината „Ресторантьорство”, „Маркетинг и реклама” а
изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в дисциплините „Техническо
обзавеждане” и „Технологичен дизаин”.

Съдържание на дисциплината: В  дисциплината е отделено специално внимание на
материалната база на основните типове средства за подслон, места за настаняване и условията
за тяхната категоризация. Отделено е внимание на организацията и управлението на
производствената и търговската дейност и на рекламата в туристическите обекти. Изучава се
дейността на отделните звена и взаимоотношенията между тях, принципите на обслужване на
гостите, изискванията, които се предявяват към персонала. Обстойно са разгледани въпросите
на организацията и технологията на хотелиерското обслужване и са показани начините за
повишаване на неговото качествено равнище.

Методи на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедиен проектор,  като се
демонстрират графики и схеми. Практическите занятия се провеждат в лаборатория и средства
за подслон и места за настаняване.  Студентите получават възможност да участват пряко в
организацията на цялостния процес по обслужването на гостите. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез контролни тестове.

Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система чрез писмен тест.

Език на който се преподава: Български език



Код  19 - 15                          Дисциплина: РЕСТОРАНТЬОРСТВО
Семестър  6                                                             ЕCST кредити 6
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: тест
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”; тел. 603-766
Стопански факултет, тел.             032 – 643 – 037      ; факс 032 – 644 - 102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 45 3

Семинарни упражнения - -

Практически упражнения 30 2

Лектор: Проф. д-р Георги Тодоров Сомов;  кат. “Хранене и туризъм”
тел. 603 - 752,
Е-mail gtsomov@yahoo.com

Анотация: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за
организация и управление на дейността в производствените, търговските и
административните звена на заведенията за хранене и развлечения.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда заведенията за хранене и
развлечения като съвкупност от включените в тях производствени участъци, търговски
помещения и административни служби. Изучава дейността на отделните
подразделения и взаимоотношенията между тях, принципите на организацията на
производство и обслужване на потребителите; изискванията които се предявяват към
производствените и търговските помещения и организацията на работните места.
Разглеждат се въпроси за снабдяването на заведенията за хранене със суровини и
материално-технически средства, организацията на складовото и амбалажното
стопанство.
Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията
на студентите, получени от дисциплината „Технология на кулинарната продукция” а
изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в дисциплините
„Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта”.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с шрайбпроектор, като се
демонстрират графики и схеми, мултимедия. Практическите занятия се провеждат в
лаборатория и учебен ресторант, като студентите получават възможност да участват
пряко в организацията на цялостния процес по производството и обслужването на
потребителите. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез
контролни тестове.
Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система чрез писмен тест.

Код 19-09      Дисциплина: ТУРОПЕРАТОРСКА, АГЕНТСКА И ТРАНСПОРТНА
ДЕЙНОСТ
Семестър  6                                                             ЕCST кредити:  7
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: тест
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”; тел. 603-766
Стопански факултет , тел.             032-643 – 037      ; факс 032 – 644 - 102
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Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3

Семинарни
упражнения

- -

Практически
упражнения

30 2

Лектор: Проф. д-р Георги Тодоров Сомов;  кат. “Хранене и туризъм” ;
тел. 603 - 752, Е-mail gtsomov@yahoo.com
Анотация: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за
управлението на туристическите агенции поради голямото разнообразие на
организаторска и посредническа дейност, която те извършват, както и за
възможностите за използване на различните видове транспорт за туристически
пътувания.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда въпроси, свързани с
организацията на пътуването и пребиваването на туристите, посредническата дейност
в туризма и пътническия транспорт.
Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията
на студентите, получени от дисциплините „Туристически ресурси” и „География на
туризма”, а изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в
дисциплините „Специализирани видове туризъм” и  „Маркетинг и реклама”.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с шрайбпроектор, като се
демонстрират графики, таблици, програми за пътуване, маршрути, проекти на
договори, интернет адреси на международни организации, занимаващи се с
туристическа дейност, адреси на авиокомпании  и ж.п. администрации и др.
Практическите занятия се водят в компютърен кабинет, където студентите получават
възможност сами да проектират основните параметри на определено туристическо
пътуване. Всеки студент разработва проект на организирано туристическо пътуване с
обща цена по определена дестинация.
Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система, като интегрална
оценка от писмен тест и  разработен проект за организирано туристическо пътуване с
обща цена.

Код : 19-75 Дисциплината: РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ

Семестър VІ                                          ЕCST кредити 3     ОКС
“бакалавър”

Форма за проверка на знанията: текуща оценка                                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 15
Практически      упражнения 15



Лектор:Доц. д-р Кремена Никовска, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-872, Е-mail
krnikovska@abv.bg

АНОТАЦИЯ : Целта на дисциплината е да се придобият знания по една от
основните форми на алтернативния туризъм. Придобиват се умения да се планират,
организират и провеждат различни прояви, свързани с религиозния туризъм.
Познанията да се използват за разширяване и обогатяване на туристическата дейност.

Необходими условия. Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини, касаещи туризма – Въведение в туризма, Специализирани
видове туризъм, Културно-познавателен туризъм, Туристически ресурси, География на
туризма, Маркетинг и реклама в туризма.

Съдържание на курса. Дисциплината запознава с особеностите, възникването и
развитие на религиозния туризъм у нас и в света; с предпоставките и възможностите
за развитието му. Разглеждат се религиите, религиозните обекти и празници, като
ресурс на религиозния туризъм.  Посочват се специфични туристически дестинации за
практикуването му у нас и по света. Получените знания допълват специалната
подготовка на студентите относно цялостната дейност в съвременната туристическа
индустрия.

Методи на преподаване – лекции, семинарни и практически занятия. Използват
се съвременни средства – мултимедийно представяне на лекционния материал и
други интерактивни средства; видеофилми и CD-материали; Internet-портали.

Език на преподаване – български.

Код 19.21                          Дисциплина: НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В ХРАНЕНЕТО
Семестър     VІІ ЕCST кредити    5,5
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра Хранене  и туризъм
Факултет:  Стопански, УХТ, 643-037

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2

Семинарни
упражнения

Практически
упражнения

27 3

Текущ контрол 3 3

Лектори:
Доц. д-р В. Терзиева;  кат. Хранене и туризъм; тел. 603-752, Е-mail
veselinat@yahoo.com

Анотация:
 В дисциплината “Национални особености в храненето” се изучават теоретичните и
приложни аспекти на националните кулинарни традиции и особености в храненето на
народите от различни страни. Разглеждани са хранителните ресурси, технологичните
особености на националната кухня, традициите в храненето на основните
туристически региони.
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Съдържание на дисциплината:
1.Фактори, формиращи националните особености в храненето. Етнографски и
национал-но-психологически аспекти на храненето.
2.Обща характеристика на националните особености в храненето
3.Национални кухни и кулинарни традиции.
4.Характеристика на националните особености и традиции в храненето на Франция,
Италия, Испания, Китай и др.

Входни и изходни връзки:химия, география на туризма, технология,
ресторантьорство, специализирани видове туризъм .

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроектор
и Интернет материали. Практическите занятия се водят в лаборатория. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тест. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценките
от проведения през семестъра тест).

Код 16-79 Дисциплина “Екскурзоводство”

Семестър VIII                            ЕCST кредити 3 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на
изпита: писмен и защита на     курсова задача.
Методично ръководство: Катедра “ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ”, тел.032/603-780
Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603- 780, факс  -

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 18 2
Практически      упражнения 9 3
Семинарни упражнения 9 3

Лектор:
Гл. ас. д-р Снежана Димитрова Иванова, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, Е-
mail snejana.1958@abv.bg

        Анотация: Учебната програма по дисциплината “ Екскурзоводство” разглежда
същността и организацията на  провеждане на екскурзии в разнообразни сфери на
живота. Изучава принципите, функциите и правилата на организацията на
провеждане на екскурзии в икономическата, културната, историческата и научната
област по специфични изисквания и нормативи за разнообразните форми в
областта на Туризма. Разглежда се основната цел за идейно – възпитателната и
образователни функции на екскурзията върху младото поколение.

         Съдържание на дисциплината: Същност и развитие,  насоки и тенденции на
екскурзионната дейност в България. Методики  и технологии за провеждане на
екскурзии. Проектиране на екскурзионни маршрути в България по различни
принципи. Калкулиране на цени на проектираните туристически маршрути.
Проектиране на екскурзионният маршрут. Разглеждане изискванията и подготовката
за професионални екскурзоводи. Подготовка на екскурзионни беседи и
паспортизация на екскурзионни обекти с историческа и културно – познавателна
цел. Насоки  на научно -просветителската и възпитателна цел на екскурзионната
дейност.
   Входни и изходни връзки: В учебния материал на дисциплината се използва
общият фундамент на Туроператорска, агентска и транспортна дейност, География,
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История, Картография. Получените  знания и умения са необходими както за
разработване на дипломен проект, така и за бъдещата инженерно-технологична
практика на студентите. Съдържанието на учебния материал е съобразно с
изискванията на пазарната икономика. Осъществяването на екскурзии и
екскурзоводско обслужване в областта на туризма се извършва от държавни,
обществени и частни фирми, дружества и организации, ТО и ТА за  което е
необходимо знания и практически умения в планирането, организацията,
провеждането и отчитането им. Това е необходимо за формиране на добро
качество и високо ниво в сферата на туризма.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия..
Практическите занятия се провеждат в реални условия в различни области на
България по предварително проектирани маршрути от студенти и провеждане на
екскурзионното обслужване от тях. Семинарните занятия се провеждат в
компютърна зала и с мултимедия. Оценяването по дисциплината се извършва като
интегрална оценка от писмения изпит и извършената извън аудиторна дейност на
студента и защита на курсовите задачи.

Код 19-80  Дисциплина “ Туристическа анимация”

Семестър VIII                            ЕCST кредити 3 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на
изпита: писмен и защита на     курсова задача за различни видове
туристическа анимация
Методично ръководство: Катедра “ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ”, тел.032/603-780
Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603- 780, факс  -

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 18 2
Практически      упражнения 9 3
Семинарни упражнения 9 3

Лектор:
Гл. ас. д-р Снежана Димитрова Иванова, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, Е-
mail snejana.1958@abv.bg

        Анотация: Учебната програма по дисциплината “ Туристическа анимация”
разглежда същността на туристическата анимация. Определения, признаци и
функции на туристическата анимация. Характерни особености на хотелска, спортна,
творческа, сценична анимация. Характеристика и правила на игровата анимация.
Финансиране на анимацията по видове. Правила при ценообразуване на
различните видове туристическа анимация. Изучаване изисванията за аниматор при
всички разновидности на туристическата анимация.

         Съдържание на дисциплината: Същност, развитие, насоки и тенденции на
туристическата анимация. Методики,  технологии  и изисквания за провеждане на
всички разновидности на туристическа анимация. Проектиране на конкретни
анимационни игри в областта на творческата, спортната, хотелиерската,
ресторантьорска и други анимации. Калкулиране стойността и определяне на
цената на различните видове туристическа анимация. Разглеждане изискванията и
стандартните норми за професионални аниматори в туризма по всички видове
туристическа анимация. Подготовка по предварителен план на анимация в
различните сфери на туристическата индустрия.

              Входни и изходни връзки: В учебния материал на дисциплината се
използва общият фундамент на Туристическа анимация, Медицина и физкултура,
Социология и Спортна анимация. Получените знания и умения са необходими както
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за разработване на дипломен проект, така и за бъдещата практика на студентите.
Съдържанието на учебния материал е съобразно с изискванията на пазарната
икономика. Осъществяването на туристическата анимация в областта на туризма се
извършва от държавни, обществени и частни фирми, дружества и организации, за
което е необходимо знания и практически умения в планирането, организацията,
провеждането и отчитането им. Това е необходимо за формиране на добро
качество и високо ниво в сферата на туризма.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия.
Практическите занятия се провеждат по предварително поставени задачи във
външни условия.  . Семинарните занятия се провеждат в компютърна зала и с
мултимедия. Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от
писмения изпит и извършената извън аудиторна дейност на студента и защита на
курсовите задачи по видове туристическа анимация.

Код : 19-42 Дисциплината: ВИНЕН ТУРИЗЪМ

Семестър 8                                         ЕCST  кредити  3     ОКС “бакалавър

Форма за проверка на знанията: текуща оценка                                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 12 2
Практически      упражнения 12 2

Лектор:Доц. д-р Кремена Никовска, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-872, Е-mail
krnikovska@abv.bg

АНОТАЦИЯ:Целта на курса е да се създадат знания в планирането и развитието
на винения туризъм;  да се даде възможност за запознаване с нови вина и
винопроизводството в определени региони. Придобиват се практически умения за
дегустацията на вина .

Необходими условия. Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини – Стокознание, Въведение в туризма, Специализирани видове
туризъм, Туристически ресурси, Хотелиерство, Ресторантьорство.

Съдържание на курса. Дисциплината запознава студентите с опита на развити
винени туристически дестинации и прави съпоставка на различните съществуващи
модели. Материалът разглежда основни въпроси, свързани с винения туризъм.
Проследява се неговото възникване и развитие и се анализират специфичните му
особености. Подробно се описва туристическия ресурс на винения туризъм.

Разглеждат се въпроси, свързани с организацията и развитието на винения
туризъм в света и в България; подробно се описват туристическите дестинации за
практикуването му; показват се атрактивни винени турове и маршрути.
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Специално внимание се отделя на винения етикет – класификация и
характеристика на вината.  Материалът дава възможност за придобиване на опит и
умения по отношение на технологията, сервирането и дегустацията на различни вина.

Разглежда се ролята на консуматора в цялостната система на развитие и
управление на успешна туристическа дестинация. В примерни, свързани с практиката
задачи, се дава възможност на студентите да анализират, обсъждат и интерпретират,
да 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 развитие на туристически продукт на база винопроизводство.

Методи на преподаване – лекции, семинарни и практически занятия. Използват
се съвременни средства –Интерактивни средства и мултимедийни продукти; CD-
материали; Internet-портали.

Език на преподаване – български.

Специалност „Туризъм” ОКС „магистър”
17. Въведение в туризма
18. Кулинарна технология
19. Хотелиерство
20. Специализирани видове туризъм
21. Национални особености
22. Маркетинг и реклама в туризма
23. Туроператорска, агентска и транспортна
24. Стокознание
25. Ресторантьорство
26. Религиозен туризъм
27. Селски туризъм
28. Създаване на нов продукт в храненето и туризма
29. Управление на качеството в храненето и туризма
30. Актуални проблеми в храненето
31. Маркетингови проучвания в туризма и храненето
32. Технологично проектиране на хотел-ресторантски комплекси

Код 19-01        Дисциплина “ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА”
Семестър I                            ЕCST кредити 2 ОКС “магистър”Форма за
проверка на знанията: изпит                                        Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”
Факултет: СТОПАНСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически упражнения

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



Анотация: Учебната програма по дисциплината “Въведение в туризма” е
предназначена за студенти, които се обучават за ОКС “бакалавър” по направление 3.9
Туризъм.
Съдържание на дисциплината: Съдържанието на курса обхваща теми, акцентиращи
върху същността на туризма, неговото историческо развитие, ролята и значението му;
туристическото потребление, туристическото място, туристическите предприятия,
туристическия продукт; туристическата политика; материално-техническата база на
туризма.
Входни и изходни връзки: Курсът "Въведение в туризма” е теоретико-приложна
дисциплина, която има за цел усвояването на система от научни знания за основите на
туризма, необходими като фундамент на специални дисциплини - Управление на
туризма; Управление на човешките ресурси  в туризма; Хотелиерство;
Ресторантьорство и др.
Технология на преподаване: При възможност лекциите се онагледяват с
мултимедия. Оценяването по дисциплината се извършва, като се взема предвид
представянето на писмения изпит и извършената извънаудиторна дейност на
студента.

Код 19-28  Дисциплина “КУЛИНАРНА ТЕХНОЛОГИЯ”

Семестър І ЕCST кредити 6 ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит                       Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра  “Хранене и туризъм”, телефон             (032)
603 766      ;             (032) 643 928       факс: (032) 648 588.
Факултет “Стопански”, тел.:             032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3

Семинарни упражнения

Практически упражнения 45 3

Лектори: проф. д-р Георги Т. Сомов -, катедра “Хранене и туризъм”, тел. 603 - 752, Е-
mail gtsomov@yahoo.com
Анотация: Целта на курса е да се придобият знания относно: технологичните процеси
в кулинарната технология; измененията при кулинарна обработка и технологията на
кулинарни полуфабрикати, готова кулинарна продукция, кухненски десерти и тестени
сладкарски изделия. Придобиват се умения за създаване, организиране, провеждане и
усъвършенстване на съвременното кулинарно производство.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината запознава с технологичните процеси в
кетъринг-индустрията. Разглеждат се механичните, хидромеханичните, термичните и
биохимичните процеси в кулинарната технология. Изучават се промените на основните
хранителни вещества (белтъци, мазнини, въглехидрати), витамините, цветните и
ароматно-вкусовите вещества при кулинарните процеси. Изучава се обработката на
суровините и технологията на кулинарните полуфабрикати, бульони и сосове; на
технологията на супи, предястия, основни ястия, кухненски десерти и тестени
сладкарски изделия. Дисциплината запознава студентите с теоретичните основи на



кулинарната технология, както и с технологиите на полуфабрикатите, ястията и
десертите.
Входни и изходни връзки: Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини.
Технология на преподаване: Използват се съвременни средства – слайдове за
шрайбпроектор; Интерактивни средства и мултимедийни продукти; CD-материали и
видеокасети за TV; Internet-портали; ползват се съвременни методи за анализ.

Код 19-16                            Дисциплина: ХОТЕЛИЕРСТВО

Семестър І ЕCST кредити 6          ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията:  изпит                             Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра  “Хранене и туризъм”, телефон             (032)
603 766      ;             (032) 643 928       факс: (032) 648 588.
Факултет “Стопански”, тел   032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3

Семинарни упражнения

Практически упражнения 30 2

Лектори: проф. д-р Георги Т. Сомов -, катедра “Хранене и туризъм”, тел. 603 - 752, Е-
mail gtsomov@yahoo.com

Анотация:

Цел на дисциплината: Целта на дисциплината е студентите да получат
знания и умения за организация и управление на дейността в средствата за подслон и
местата за настаняване.

Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и
уменията на студентите, получени от дисциплината „Ресторантьорство”, „Маркетинг и
реклама” а изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в
дисциплините „Техническо обзавеждане” и „Технологичен дизаин”.

Съдържание на дисциплината: В  дисциплината е отделено специално
внимание на материалната база на основните типове средства за подслон, места за
настаняване и условията за тяхната категоризация. Отделено е внимание на
организацията и управлението на производствената и търговската дейност и на
рекламата в туристическите обекти. Изучава се дейността на отделните звена и
взаимоотношенията между тях, принципите на обслужване на гостите, изискванията,
които се предявяват към персонала. Обстойно са разгледани въпросите на
организацията и технологията на хотелиерското обслужване и са показани начините за
повишаване на неговото качествено равнище.

Методи на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедиен проектор,
като се демонстрират графики и схеми. Практическите занятия се провеждат в
лаборатория и средства за подслон и места за настаняване. Студентите получават
възможност да участват пряко в организацията на цялостния процес по обслужването



на гостите. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез
контролни тестове.

Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система чрез
писмен тест.

Език на който се преподава: Български език

Код 19-24 Дисциплина “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ”

Семестър І                          ЕCST кредити 5,5 ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит                                 Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел.032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ , тел. 032/603- , факс + 359 32 644

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически      упражнения 30 2

Лектор:
Доц. д-р Кремена Никовска, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-872, Е-mail
krnikovska@abv.bg

Анотация: Дисциплината има за задача да се придобият знания относно
алтернативните форми на туризъм; познанията да се използват за разширяване и
обогатяване на туристическата дейност. Придобиват се умения да се планира,
организира и провежда специфичен туристически продукт и услуги.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината запознава със съвременните
концепции и тенденции при възникване и развитие на алтернативни видове туризъм у
нас и в света; с мотивите, условията и особеностите на тези туристически дейности.
Разглеждат се базата, туристическият ресурс и характерните особености на различни
специализирани видове туризъм – селски, лечебен, културен, екологичен, религиозен,
спортен, ловен, развлекателен, маршрутно-познавателен, винен, етнографски, делови
(бизнес туризъм), конгресен, рекреактивен, други. Посочват са дестинации. Разглеждат
се възможностите за развитие или практикуването им у нас и в света. Получените
знания допълват специалната подготовка на студентите относно цялостната
туристическа дейност в съвременната туристическа индустрия.
Входни и изходни връзки: Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини, касаещи туризма – Въведение в туризма, Туристически
ресурси, Екология в туризма, Маркетинг и реклама в туризма, Хотелиерство.

Технология на преподаване: Лекции и практически занятия. Използват се
съвременни средства – Интерактивни средства и мултимедийни продукти; CD-
материали и видеокасети за TV; Internet-портали.

Код 19.21                          Дисциплина: НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В ХРАНЕНЕТО
Семестър     І ЕCST кредити    5,5           ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра Хранене  и туризъм
Факултет:  Стопански, УХТ, 643-037
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Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2

Семинарни
упражнения

Практически
упражнения

27 3

Текущ контрол 3 3

Лектори:
Доц. д-р В. Терзиева;  кат. Хранене и туризъм; тел. 603-752, Е-mail
veselinat@yahoo.com

Анотация:
 В дисциплината “Национални особености в храненето” се изучават теоретичните и
приложни аспекти на националните кулинарни традиции и особености в храненето на
народите от различни страни. Разглеждани са хранителните ресурси, технологичните
особености на националната кухня, традициите в храненето на основните
туристически региони.

Съдържание на дисциплината:
1.Фактори, формиращи националните особености в храненето. Етнографски и
национал-но-психологически аспекти на храненето.
2.Обща характеристика на националните особености в храненето
3.Национални кухни и кулинарни традиции.
4.Характеристика на националните особености и традиции в храненето на Франция,
Италия, Испания, Китай и др.

Входни и изходни връзки:химия, география на туризма, технология,
ресторантьорство, специализирани видове туризъм .

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроектор
и Интернет материали. Практическите занятия се водят в лаборатория. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тест. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценките
от проведения през семестъра тест).

Код 19-09      Дисциплина: ТУРОПЕРАТОРСКА, АГЕНТСКА И ТРАНСПОРТНА
ДЕЙНОСТ
Семестър  ІІ                                                            ЕCST кредити:  5        ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: тест
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”; тел. 603-766
Стопански факултет , тел.             032-643 – 037      ; факс 032 – 644 - 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3

Семинарни
упражнения

- -



Практически
упражнения

30 2

Лектор: Проф. д-р Георги Тодоров Сомов;  кат. “Хранене и туризъм” ;
тел. 603 - 752, Е-mail gtsomov@yahoo.com
Анотация: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за
управлението на туристическите агенции поради голямото разнообразие на
организаторска и посредническа дейност, която те извършват, както и за
възможностите за използване на различните видове транспорт за туристически
пътувания.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда въпроси, свързани с
организацията на пътуването и пребиваването на туристите, посредническата дейност
в туризма и пътническия транспорт.
Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията
на студентите, получени от дисциплините „Туристически ресурси” и „География на
туризма”, а изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в
дисциплините „Специализирани видове туризъм” и  „Маркетинг и реклама”.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с шрайбпроектор, като се
демонстрират графики, таблици, програми за пътуване, маршрути, проекти на
договори, интернет адреси на международни организации, занимаващи се с
туристическа дейност, адреси на авиокомпании  и ж.п. администрации и др.
Практическите занятия се водят в компютърен кабинет, където студентите получават
възможност сами да проектират основните параметри на определено туристическо
пътуване. Всеки студент разработва проект на организирано туристическо пътуване с
обща цена по определена дестинация.
Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система, като интегрална
оценка от писмен тест и  разработен проект за организирано туристическо пътуване с
обща цена.

Код 19-04                      Дисциплина: СТОКОЗНАНИЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ
Семестър     IІ ЕCST кредити    6,5                ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

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

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3

Семинарни
упражнения

Практически
упражнения

39 3

Текущ контрол 6 2

Лектори:Доц. д-р В. Терзиева;  кат. Хранене и туризъм; тел. 603-752, Е-mail
veselinat@yahoo.com
Анотация: В дисциплината “Стокознание на храни и напитки” се изучават основните
видове хранителни продукти и напитки, подходящо класифицирани по групи.
Разглеждат се морфологичният строеж, основният химичен състав, физико-химичните
свойства и хранителната стойност на продуктите, както и начините на опаковка и



условията  на съхраняването им, транспорта и срокове за реализация в търговската
мрежа и заведенията за хранене.
В практическите упражнения се изучават методите на контрол на качеството на
хранителните продукти и напитки, съгласно съвременните изисквания.
Съдържание на дисциплината:
1.Основни понятия и термини: Класификация на хранителните продукти и напитки.
2.Морфологичен строеж. Основен химичен състав и хранителна стойност на
продуктите от животински произход (месни, млечни, риба и нерибни морски продукти,
яйца и мазнини).
3.Основен химичен състав,хранителна стойност и изисквания към качеството на
пресни и преработени плодове и зеленчуци, зърнени храни и продукти от тяхната
преработка, растителни масла,нишесте, мед и захар.
4.Качествена характеристика и изисквания към качеството на вкусови продукти
(алкохолни и безалкохолни напитки,чай,кафе и подправки).
Входни и изходни връзки:Колоидна химия, хранителна химия, технология.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроектор
и Интернет материали. Практическите занятия се водят в лаборатория.По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценките
от проведените през семестъра тестове).

Код  19 - 15                          Дисциплина: РЕСТОРАНТЬОРСТВО
Семестър  2                                        ЕCST кредити 7                ОКС “магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: тест
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”; тел. 603-766
Стопански факултет, тел.             032 – 643 – 037      ; факс 032 – 644 - 102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 45 3

Семинарни упражнения - -

Практически упражнения 30 2

Лектор: Проф. д-р Георги Тодоров Сомов;  кат. “Хранене и туризъм”
тел. 603 - 752,
Е-mail gtsomov@yahoo.com

Анотация: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за
организация и управление на дейността в производствените, търговските и
административните звена на заведенията за хранене и развлечения.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда заведенията за хранене и
развлечения като съвкупност от включените в тях производствени участъци, търговски
помещения и административни служби. Изучава дейността на отделните
подразделения и взаимоотношенията между тях, принципите на организацията на
производство и обслужване на потребителите; изискванията които се предявяват към
производствените и търговските помещения и организацията на работните места.
Разглеждат се въпроси за снабдяването на заведенията за хранене със суровини и
материално-технически средства, организацията на складовото и амбалажното
стопанство.
Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията
на студентите, получени от дисциплината „Технология на кулинарната продукция” а
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изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в дисциплините
„Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта”.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с шрайбпроектор, като се
демонстрират графики и схеми, мултимедия. Практическите занятия се провеждат в
лаборатория и учебен ресторант, като студентите получават възможност да участват
пряко в организацията на цялостния процес по производството и обслужването на
потребителите. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез
контролни тестове.
Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система чрез писмен тест.

Код : 19-75 Дисциплината: РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ

Семестър ІІ                                          ЕCST кредити 3,5   ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: текуща оценка           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 15
Практически      упражнения 15

Лектор:Доц. д-р Кремена Никовска, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-872, Е-mail
krnikovska@abv.bg

АНОТАЦИЯ : Целта на дисциплината е да се придобият знания по една от
основните форми на алтернативния туризъм. Придобиват се умения да се планират,
организират и провеждат различни прояви, свързани с религиозния туризъм.
Познанията да се използват за разширяване и обогатяване на туристическата дейност.

Необходими условия. Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини, касаещи туризма – Въведение в туризма, Специализирани
видове туризъм, Културно-познавателен туризъм, Туристически ресурси, География на
туризма, Маркетинг и реклама в туризма.

Съдържание на курса. Дисциплината запознава с особеностите, възникването и
развитие на религиозния туризъм у нас и в света; с предпоставките и възможностите
за развитието му. Разглеждат се религиите, религиозните обекти и празници, като
ресурс на религиозния туризъм.  Посочват се специфични туристически дестинации за
практикуването му у нас и по света. Получените знания допълват специалната
подготовка на студентите относно цялостната дейност в съвременната туристическа
индустрия.

Методи на преподаване – лекции, семинарни и практически занятия. Използват
се съвременни средства – мултимедийно представяне на лекционния материал и
други интерактивни средства; видеофилми и CD-материали; Internet-портали.

Език на преподаване – български.
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Код Дисциплина “ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ХРАНЕНЕТО”

Семестър ІІІ                                ЕCST кредити 2 ОКС “Магистър”

Форма за проверка на знанията:  текуща оценка              Вид на текущата
оценка: писмена форма

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766

Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032/603- 653, факс + 359 32 644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 15 1,5
Семинарни упражнения 15 1,5

Лектори:

Доц. д-р Тана Сапунджиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
tsapoundjieva@hotmail.com

Б. АНОТАЦИЯ:
Дисциплината има за цел да запознае студентите с актуални проблеми на

храненето, касаещи  пълноценността и безопасността на храната.
Студентите се запознават със съвременните представи за връзката между

храненето и социално- значимите заболявания, здравните рискове, породени от
глобализацията, безопасността на храненето на туристите и системите за нейното
управление.

Курсът по „Актуални проблеми в храненето” се формира чрез лекции, семинарни
и практически упражнения и разработването на курсова задача.

Придобитите знания са необходими за успешно обучение при създаването на нов
продукт и управление на качеството в храненето и туризма



Специалност „Кетъринг”  ОКС”бакалавър”
25. Въведение в туризма
26. Основи на правото и нормативно-правната уредба в туризма
27. Маркетинг и реклама
28. Стокознание на храни и напитки
29. Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта
30. Безопасност и сигурност на госта
31. Основи на кулинарната технология
32. Опаковки и опаковъчна техника в кулинарното производство
33. Системи за централизирано кулинарно производство
34. Технология  на  кулинарната продукцията
35. Ресторантьорство
36. Хигиена на храненето
37. Кетъринг в транспорта
38. Технология на сладкарските изделия
39. Национални особености в храненето
40. Специализирани видове хранене
41. Технологично проектиране на заведенията за хранене и пребиваване
42. Дизайн на ястия
43. Сензорен анализ
44. Безопасност на храните и хранително законодателство
45. Технологичен контрол
46. Управление на кетърингови мероприятия
47. Хладилно и търговско обзавеждане
48. Кулинарен туризъм

Код 19-01        Дисциплина “ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА”
Семестър I                            ЕCST кредити 3,5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит                                        Вид на изпита:
писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”
Факултет: СТОПАНСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически упражнения

Лектор:
Гл. ас. д-р Иван Обрешков кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032 / 603 752, Е-mail:
mentor_bg@yahoo.com
Анотация: Учебната програма по дисциплината “Въведение в туризма” е
предназначена за студенти, които се обучават за ОКС “бакалавър” по направление 3.9
Туризъм.
Съдържание на дисциплината: Съдържанието на курса обхваща теми, акцентиращи
върху същността на туризма, неговото историческо развитие, ролята и значението му;
туристическото потребление, туристическото място, туристическите предприятия,
туристическия продукт; туристическата политика; материално-техническата база на
туризма.



Входни и изходни връзки: Курсът "Въведение в туризма” е теоретико-приложна
дисциплина, която има за цел усвояването на система от научни знания за основите на
туризма, необходими като фундамент на други специални дисциплини.
Технология на преподаване: При възможност лекциите се онагледяват с
мултимедия. Оценяването по дисциплината се извършва, като се взема предвид
представянето на писмения изпит и извършената извънаудиторна дейност на
студента.

Код 19-04                          Дисциплина: СТОКОЗНАНИЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Семестър     IV ЕCST кредити    6,5

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра Хранене и туризъм
Факултет  Стопански, УХТ, 643-037

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

39 3

Текущ контрол 6 2

Лектори:
Доц. д-р В. Терзиева;  кат. Хранене и туризъм; тел. 603-752, Е-mail
veselinat@yahoo.com

Анотация:
В дисциплината “Стокознание на храни и напитки” се изучават основните

видове хранителни продукти и напитки, подходящо класифицирани по групи.
Разглеждат се морфологичният строеж, основният химичен състав, физико-химичните
свойства и хранителната стойност на продуктите, както и начините на опаковка и
условията  на съхраняването им, транспорта и срокове за реализация в търговската
мрежа и заведенията за хранене.

В практическите упражнения се изучават методите на контрол на качеството на
хранителните продукти и напитки, съгласно съвременните изисквания.
Съдържание на дисциплината:
1.Основни понятия и термини: Класификация на хранителните продукти и напитки.
2.Морфологичен строеж. Основен химичен състав и хранителна стойност на
продуктите от животински произход (месни, млечни, риба и нерибни морски продукти,
яйца и мазнини).
3.Основен химичен състав,хранителна стойност и изисквания към качеството на
пресни и преработени плодове и зеленчуци, зърнени храни и продукти от тяхната
преработка, растителни масла,нишесте, мед и захар.
4.Качествена характеристика и изисквания към качеството на вкусови продукти
(алкохолни и безалкохолни напитки,чай,кафе и подправки).
Входни и изходни връзки:Колоидна химия, хранителна химия, технология .
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроектор
и Интернет материали. Практическите занятия се водят в лаборатория.По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценките
от проведените през семестъра тестове).



Код 19-14         Дисциплина “ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ В ХОТЕЛА И
РЕСТОРАНТА”
Семестър IV                            ЕCST кредити 6   ОКС “Бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на
изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел.032/603-758

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-758

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Практически      упражнения 45 3

Лектор:
Гл. ас. д-р Румен Михов, кат. “ Хранене и туризъм”, тел. 032/603-772, Е-mail
rumenmihov@abv.bg

Анотация: Целта на изучавания курс е да даде знания относно машините, апаратите и
устройствата, използувани в заведенията за хранене и кетъринг предприятията.
Бакалаврите ще могат да боравят с тях, да направят правилния избор на
необходимото за обекта обзавеждане.

Съдържание на дисциплината: Учебният материал разглежда устройството,
принципа на действие и правилата за експлоатация на  машините за предварителна
обработка на хранителните продукти в заведенията за хранене, апаратите за топлинна
обработка, съоръженията за съхранение и издаване на готовата продукция,
обзавеждането за почистване на заведенията и хотелите и машините за пране и
гладене на дрехи и бельо. Дава се класификация на машините и апаратите, посочват
се критериите при избора им.
Входни и изходни връзки: Получените знания са необходими за по-добро усвояване
на материала по дисциплините „Технологично проектиране на заведенията за хранене”
, „Отопление и вентилация в хотела и ресторанта” и „Технология на кулинарната
продукция”.
Технология на преподаване: Изучаваният материал се поднася на студентите чрез
лекции и практически упражнения. В лекционния материал се използуват средства за
онагледяване на изучаваното обзавеждане – чертожна дъска, мултимедия шрайб-
проектор. В практическите упражнения студентите се запознават с конкретни машини
или апарати, решават се поставени задачи, като за целта се използува наличната
материална база – машини, апарати и компютърна техника; посещават се хотел-
ресторантски комплекси.

Код 19-47 Дисциплина “БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ НА ГОСТА”
Семестър ІV                                ЕCST кредити 2 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията:  текуща оценка              Вид на текущата
оценка: писмена форма
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032/603- 653, факс + 359 32 644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 15 1
Семинарни упражнения 15 1

Лектори:
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Доц. д-р Марианна Баева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
mbaeva@doctor.bg
Доц. д-р Тана Сапунджиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
tsapoundjieva@hotmail.com
Анотация: Целта на курса е студентите да придобият знания за правилата и методите
за преценка и анализ на възможните рискове и опасности за туриста в хотела и
ресторанта, както и умения за предприемане на превантивни мерки за избягването и
отстраняването им; знания и умения за пожарна и аварийна безопасност; основни
професионални компетенции за постигане на сигурност по отношение на
престъпления, бедствия и аварии.
Съдържание на дисциплината: Разглеждат се правилата и методите за преценка и
анализ на възможните рискове и опасности за туриста в хотела и ресторанта, както и
умения за предприемане на превантивни мерки за избягването и отстраняването им;
изучава се пожарната и аварийната безопасност, придобиват се основни
професионални компетенции за постигане на сигурността на госта по отношение на
престъпления, природни бедствия, аварии и терористични актове. Усвояват се
специфични понятия, различни методи, правила и норми, прилагани при
организирането на охранителните мерки и личната безопасност на госта и
осъществяването им.
Входни и изходни връзки: Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини - Въведение в туризма, Социална психология и туристическо
поведение, Безопасност на производствената среда, Безопасност на храните и
хранително законодателство, Хотелиерство и Ресторантьорство.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със съвременни средства -
шрайбпроектор и мултимедия, компютърни програми за обработка на данни,
интерактивни мултимедийни продукти, видео филми, интернет портали. Оценяването
по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
извършената извънаудиторна заетост на студента.

Код: 19.62  Дисциплина “ОПАКОВКИ И ОПАКОВЪЧНА ТЕХНИКА В
КУЛИНАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО”

Семестър V                                 ЕCST кредити 5,5 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 45 3

Практически упражнения 15 1

Лектор:
Доц. д-р Марианна Баева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
mbaeva@doctor.bg
Анотация: Целта на курса е да запознае студентите с: основни видове потребителски
и транспортни опаковки; с основните функции на опаковките и по-специално с
рекламната и информационната функция на опаковката; с европейските изисквания в
областта на опаковане; с основните опаковъчни процеси и технологии, както и с
опаковъчната техника използвани в кулинарното производство; с изискванията към



етикетирането, маркирането и кодирането при опаковане на храни, по-специално на
кулинарни продукти; с принципите на оползотворяване на отпадъци на опаковки.
Съдържание на дисциплината: Значението на промишленото опаковане е известно.
Сложността на материята се обяснява не само с разнообразие на хранителните
продукти за опаковане, на използваните технологии, на навиците в консумирането, но
също и с поведението на опаковъчните материали. Функциите на опаковките са
многочислени и опаковката е повече от обикновен сбор на изучаване на различните
функции. Слециално внимание е отделено на рекламната функция на опаковката.
Опаковката представлява система, на която всичките съставки са неразделни. В
предложената програма са представени всички видове опаковки: метални, стъклени,
полимерни, комбинирани, композитни, от хартия и картон, потребителски и
транспортни. Изучават се опаковъчни материали, конструкции, качествени показатели,
стандарти. Разгледани са новите тенденции на опаковките в хранителната
промишленост и в кетъринга. Голямо внимание е отделено на прогресивни опаковъчни
технологии използвани в кетъринга: асептично опаковане, опаковане под вакуум, в
модифицирана и контролирана атмосфера, активни опаковки. Представени са въпроси
свързани с контрола на качеството. Акцентирано е върху етикетирането, маркирането
и кодирането на опаковките за храни съгласно европейското законодателство.
Разгледани са екологичните изисквания към опаковките за храни и превантивни мерки
за намаляване на отпадъци от опаковки. В програмата са разгледани и актуалните
технически и индустриални решения на опаковане.
Входни и изходни връзки: Използват се, или се допълват, знанията от други
изучавани дисциплини касаещи специалността „Кетъринг” – Маркетинг и реклама,
Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта, Основи на кулинарната технология,
Системи за централизирано кулинарно производство, Технология  на  продукцията  за
обществено хранене, Ресторантьорство, Кетъринг в транспорта, Технология на
сладкарските изделия, Безопасност на храните и хранително законодателство,
Технологичен контрол.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със съвременни средства -
шрайбпроектор и мултимедия, компютърни програми за обработка на данни,
интерактивни мултимедийни продукти, видео филми, интернет портали. Оценяването
по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
извършената извънаудиторна заетост на студента.

Код  19-10                     Дисциплина: ТЕХНОЛОГИЯ НА КУЛИНАРНАТА ПРОДУКЦИЯ
Семестър  6                                                             ЕCST кредити 6,5
Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”; тел. 603-766
Стопански факултет, тел.             032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3

Семинарни упражнения - -

Практически упражнения 45 3

Лектор: Проф. д-р Георги Тодоров Сомов;  кат. “Хранене и туризъм” ; тел. 603 -
752, Е-mail gtsomov@yahoo.com

Анотация: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за
управление на технологичните процеси при производството на кулинарна и сладкарска

mailto:gtsomov@yahoo.com


продукция в заведенията за хранене и развлечения и се запознаят с възможностите за
тяхната оптимизация и получаване на продукция с предварително зададени свойства.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда технологичните процеси за
обработка на различни групи готови кулинарни и сладкарски изделия, в единство с
физико-химичните промени, протичащи в суровините при тяхната обработка.
Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията
на студентите, получени от дисциплините „Хранителна химия”, „Стокознание на
хранителните продукти”, „Хигиена на храненето” и „Основи на кулинарната
технология”, а изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в
дисциплините „Ресторантьорство”, „Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта”.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с шрайбпроектор, като се
демонстрират графики, технологични схеми и различни параметри за управление на
технологичните процеси в заведенията за хранене и развлечения. Практическите
занятия се провеждат в технологична лаборатория, като студентите получават
възможност да участват пряко в управлението на различните технологични процеси
при производството на продукцията за обществено хранене. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез контролни тестове.
Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система чрез писмен изпит
с билети, включващи по два въпроса от преподавания материал.

Код  19 - 15                          Дисциплина: РЕСТОРАНТЬОРСТВО
Семестър  6                                                             ЕCST кредити 6
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: тест
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”; тел. 603-766
Стопански факултет, тел.             032 – 643 – 037      ; факс 032 – 644 - 102

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 45 3

Семинарни упражнения - -

Практически упражнения 30 2

Лектор: Проф. д-р Георги Тодоров Сомов;  кат. “Хранене и туризъм”
тел. 603 - 752,
Е-mail gtsomov@yahoo.com

Анотация: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за
организация и управление на дейността в производствените, търговските и
административните звена на заведенията за хранене и развлечения.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда заведенията за хранене и
развлечения като съвкупност от включените в тях производствени участъци, търговски
помещения и административни служби. Изучава дейността на отделните
подразделения и взаимоотношенията между тях, принципите на организацията на
производство и обслужване на потребителите; изискванията които се предявяват към
производствените и търговските помещения и организацията на работните места.
Разглеждат се въпроси за снабдяването на заведенията за хранене със суровини и
материално-технически средства, организацията на складовото и амбалажното
стопанство.
Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията
на студентите, получени от дисциплината „Технология на кулинарната продукция” а
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изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в дисциплините
„Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта”.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с шрайбпроектор, като се
демонстрират графики и схеми, мултимедия. Практическите занятия се провеждат в
лаборатория и учебен ресторант, като студентите получават възможност да участват
пряко в организацията на цялостния процес по производството и обслужването на
потребителите. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез
контролни тестове.
Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система чрез писмен тест.

Код  19-65                     Дисциплина: ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Семестър 7                                                             ЕCST кредити 5
Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”; тел. 603-766
Стопански факултет, тел.             032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2

Семинарни упражнения - -

Практически упражнения 30 2

Лектор: Проф. д-р Георги Тодоров Сомов;  кат. “Хранене и туризъм” ; тел. 603 -
752, Е-mail gtsomov@yahoo.com
Анотация:
Цел на дисциплината: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и
умения за управление на технологичните процеси при производството на сладкарска
продукция и се запознаят с възможностите за тяхната оптимизация и получаване на
продукция с предварително зададени свойства.
Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията
на студентите, получени от дисциплините „Хранителна химия”, „Стокознание на
хранителните продукти”, „Хигиена на храненето” и „Основи на кулинарната
технология”, а изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в
дисциплините „Ресторантьорство”, „Техническо обзавеждане на заведенията за
хранене и развлечения” и „Технологичен дизаин”.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда технологичните процеси за
обработка на различни групи тестени сладкарски изделия, в единство с физико-
химичните промени, протичащи в суровините при тяхната обработка.
Методи на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия, като се
демонстрират технологични схеми и различни параметри за управление на
технологичните процеси. Практическите занятия се провеждат в технологична
лаборатория, като студентите получават възможност да участват пряко в
управлението на различните технологични процеси при производството на
продукцията.  По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез
контролни тестове.
Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система чрез писмен
изпит.
Език на който се преподава: Български език
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Код 19.21                          Дисциплина: НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В ХРАНЕНЕТО
Семестър     VІІ ЕCST кредити    6
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра Хранене  и туризъм
Факултет:  Стопански, УХТ, 643-037

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2

Семинарни
упражнения

Практически
упражнения

27 3

Текущ контрол 3 3

Лектори:
Доц. д-р В. Терзиева;  кат. Хранене и туризъм; тел. 603-752, Е-mail
veselinat@yahoo.com

Анотация:
 В дисциплината “Национални особености в храненето” се изучават теоретичните и
приложни аспекти на националните кулинарни традиции и особености в храненето на
народите от различни страни. Разглеждани са хранителните ресурси, технологичните
особености на националната кухня, традициите в храненето на основните
туристически региони.

Съдържание на дисциплината:
1.Фактори, формиращи националните особености в храненето. Етнографски и
национал-но-психологически аспекти на храненето.
2.Обща характеристика на националните особености в храненето
3.Национални кухни и кулинарни традиции.
4.Характеристика на националните особености и традиции в храненето на Франция,
Италия, Испания, Китай и др.

Входни и изходни връзки:химия, география на туризма, технология,
ресторантьорство, специализирани видове туризъм .

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроектор
и Интернет материали. Практическите занятия се водят в лаборатория. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тест. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценките
от проведения през семестъра тест).



Код 19-58  Дисциплина “ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ХРАНЕНЕ”.

Семестър VІІ                                ЕCST кредити 4 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията:  изпит              Вид на текущата оценка:
писмена форма

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032/603- 653, факс + 359 32 644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения 30 2

Лектори:
Доц. д-р Тана Сапунджиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
tsapoundjieva@hotmail.com

Б. АНОТАЦИЯ:
Дисциплината дава научни познания за правилното хранене на различни групи от

населението, специфични потребности от енергия и хранителни вещества, изисквания
към подбора на хранителни продукти и подходящи технологии за производството на
кулинарна продукция за специализирано хранене.

Дисциплината се базира на усвоени знания в предшестващите я учебни
дисциплини в областта на химията, стокознанието на хранителите продукти, кулинарна
технология и хигиена на храненето. Придобитите знания са необходими за цялостната
подготовка на бакалаврите по кетъринг.

Код 19-76       Дисциплина “ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА

                                                 ЗА ХРАНЕНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ”

Семестър VII                            ЕCST кредити 5   ОКС “Бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на
изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел.032/603-758
Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603- 758

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически      упражнения 30 2

Лектор:
Гл. ас. д-р Румен Михов, кат. “ Хранене и туризъм”, тел. 032/603-772, Е-mail
rumenmihov@abv.bg

Анотация: Целта на курса е да се придобият знания относно технологичното
проектиране на различни типове заведения за хранене и развлечения и
специализирани производствени единици. Получават се знания и умения за частични
или цялостни решения на технологичен дизайн.
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Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда материал, отнасящ се до
технологичното проектиране на различни типове заведения за хранене от системата
на социалното хранене (ученически, студентски, работнически и др. столове),
търговското хранене (ресторанти, заведения за бързо обслужване, сладкарници,
кафенета  и др.) и на туризма (хотел-ресторантски комплекси, барове, казина и др.);
технологичния дизайн и сградата. Изучават се принципите и методите на
технологичните изчисления в проектирането. Разглеждат се съвременните концепции
на организация и технологичен дизайн на производствената среда; функционалност и
комуникативност: дизайн и концепции за икономии на движение; избор на
обзавеждането и технологичен дизайн; дизайн и безопасност на работното място.
Входни и изходни връзки: Използват се или се допълват знанията от други изучавани
дисциплини – Технологично обзавеждане, Технология на продукцията за обществено
хранене, Ресторантьорство, Хотелиерство, Хигиена на храненето и др.
Технология на преподаване: Изучаваният материал се поднася на студентите чрез
лекции и практически упражнения. Използват се съвременни средства – слайдове за
шрайбпроектор; мултимедия; компютърни програми AutoCAD и CorelDRAW.

Код 19.19
Дисциплина: СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ
Семестър VІІІ
ЕCST кредити - 3,5

Форма за проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра Хранене и туризъм, 032/603-766
Факултет: Стопански  тел.:  032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 24 4

Семинарни
упражнения

- -

Практически
упражнения

24 4

Курсов проект - -

Лектори:
Доц. д-р Веселина Терзиева;  кат.Хранене и туризъм; тел.603-752; Е-mail
veselinat@yahoo.com
Анотация:
Дисциплината дава знания относно принципите и методите за сензорен анализ на
храни и напитки. Изяснени са основните понятия и термини в сензорния анализ и
методите за оценка.
Разглеждат се практическото приложение и изискванията към оценителите в
сензорния анализ, организиране на сензорна лаборатория и процедурата за
провеждане на анализа.
Съдържание на дисциплината:
1. Основни понятия и термини в сензорния анализ.
2. Характеристика на сензорните усещания
3. Методи за сензорен анализ.Изисквания към тях и видове.



4. Общи изисквания в сензорния анализ
Входни и изходни връзки: химия, стокознание, технология, приложна математика,
качествени изисквания към храните и напитките.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроект и
Интернет материали . Практическите занятия се водят в лаборатория. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тест. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценката
от теста през семестъра).

Код 19-20 Дисциплина “БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И
ХРАНИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

Семестър VІІІ                                ЕCST кредити 4 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията:  текуща оценка              Вид на текущата
оценка: писмена форма

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032/603- 653, факс + 359 32 644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 24 4
Семинарни упражнения 24 4

Лектори:
Доц. д-р Тана Сапунджиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
tsapoundjieva@hotmail.com

АНОТАЦИЯ: Дисциплината има за цел да даде познания на студентите по
основните принципи на безопасно кулинарно производство и да ги подготви за
планиране, организация и контрол на производството,  гарантиращи  безопасността на
потребителите.

Дисциплината се базира на усвоените знания в предшествуващите я учебни
дисциплини по химия,  хигиена и технология на продуктите за обществено
хранене.Придобитите знания са необходими за цялостна подготовка на бакалаврите
по туризъм   в областта на технологията на продукцията за обществено хранене,
създаването на нов продукт и управление на качеството в храненето и туризма.
Разглеждат се замърсителите на кулинарната продукция и мерките за контрола
им.Специално внимание е отделено на системите за самоконтрол върху безопасността
на храните – добрите производствени и хигиенни проктики  /ДПП и ДХП/ и НАССР-
системата. Изучаването на нормативните актове за хигиена на храните и
производството, и търговията с безопасни храни допълват знанията, необходими на
бакалавъра по туризъм при бъдещата му реализация.



Код 19-66                      Дисциплина: Технологичен контрол
Семестър     VІІІ ЕCST кредити    2 ОКС”бакалавър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен

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

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 18 3

Упражнения 18 3

Практически
упражнения

Текущ контрол 6 2

Лектори:Доц. д-р В. Терзиева;  кат. Хранене и туризъм; тел. 603-752, Е-mail veselinat@yahoo.com

Б. АНОТАЦИЯ:
Дисциплината дава знания относно принципите и методите за технологичен контрол в кетъринга,
хотелиерството и ресторантьорството. Изясняват се основните понятия и се разглеждат методите
за контрол на качеството на полуфабрикати, готови ястия и напитки.
    Разглеждат се практическото приложение и изискванията към организацията на контрола на
качеството в съответствие със съвременните изисквания за производство и търговия с храни.

Дисциплината е свързана с многобройни входни и изходни връзки с редица химични,
технологични и производствени дейности и дисциплини в широк спектър на човешката дейност.
Тя е двустранно свързана с научните дисциплини – хранителна химия,колоидна химия,
стокознание, както и с теорията и практиката на технологичните – технология на кулинарната
продукция, ресторантьорство. Тя ползва методи от изброените теоретични и практически
дисциплина като им предлага свои е едновременно разработва с тях общи и свързани проблеми.

Езикът на който се преподава е български.

Специалност „Кетъринг”  ОКС”магистър”
18. Основи на кулинарната технология
19. Технологично проектиране на заведенията
20. Национални особености в храненето
21. Маркетинг и реклама
22. Технология на кулинарната продукция
23. Стокознание
24. Хигиена на храненето
25. Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта
26. Сензорен анализ
27. Създаване на нов продукт в храненето и туризма
28. Управление на качеството в храненето и туризма
29. Технически  инсталации и системи  в кетъринг предприятие
30. Хранене и социално-значими  заболявания
31. Интернет маркетинг
32. Специализиран софтуер в кетъринга



33. Маркетингови проучвания в туризма и храненето
34. Инвестиционно проектиране на кетъринг предприятие

Код 19.21                          Дисциплина: НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В ХРАНЕНЕТО
Семестър     VІІ ЕCST кредити    6
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра Хранене  и туризъм
Факултет:  Стопански, УХТ, 643-037

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2

Семинарни
упражнения

Практически
упражнения

27 3

Текущ контрол 3 3

Лектори:
Доц. д-р В. Терзиева;  кат. Хранене и туризъм; тел. 603-752, Е-mail
veselinat@yahoo.com

Анотация:
 В дисциплината “Национални особености в храненето” се изучават теоретичните и
приложни аспекти на националните кулинарни традиции и особености в храненето на
народите от различни страни. Разглеждани са хранителните ресурси, технологичните
особености на националната кухня, традициите в храненето на основните
туристически региони.

Съдържание на дисциплината:
1.Фактори, формиращи националните особености в храненето. Етнографски и
национал-но-психологически аспекти на храненето.
2.Обща характеристика на националните особености в храненето
3.Национални кухни и кулинарни традиции.
4.Характеристика на националните особености и традиции в храненето на Франция,
Италия, Испания, Китай и др.

Входни и изходни връзки:химия, география на туризма, технология,
ресторантьорство, специализирани видове туризъм .

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроектор
и Интернет материали. Практическите занятия се водят в лаборатория. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тест. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценките
от проведения през семестъра тест).

Код  19-10                     Дисциплина: ТЕХНОЛОГИЯ НА КУЛИНАРНАТА ПРОДУКЦИЯ
Семестър  6                                                             ЕCST кредити 6,5
Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”; тел. 603-766



Стопански факултет, тел.             032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3

Семинарни упражнения - -

Практически упражнения 45 3

Лектор: Проф. д-р Георги Тодоров Сомов;  кат. “Хранене и туризъм” ; тел. 603 -
752, Е-mail gtsomov@yahoo.com

Анотация: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за
управление на технологичните процеси при производството на кулинарна и сладкарска
продукция в заведенията за хранене и развлечения и се запознаят с възможностите за
тяхната оптимизация и получаване на продукция с предварително зададени свойства.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда технологичните процеси за
обработка на различни групи готови кулинарни и сладкарски изделия, в единство с
физико-химичните промени, протичащи в суровините при тяхната обработка.
Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията
на студентите, получени от дисциплините „Хранителна химия”, „Стокознание на
хранителните продукти”, „Хигиена на храненето” и „Основи на кулинарната
технология”, а изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в
дисциплините „Ресторантьорство”, „Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта”.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с шрайбпроектор, като се
демонстрират графики, технологични схеми и различни параметри за управление на
технологичните процеси в заведенията за хранене и развлечения. Практическите
занятия се провеждат в технологична лаборатория, като студентите получават
възможност да участват пряко в управлението на различните технологични процеси
при производството на продукцията за обществено хранене. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез контролни тестове.
Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система чрез писмен изпит
с билети, включващи по два въпроса от преподавания материал.

Код 19-04                          Дисциплина: СТОКОЗНАНИЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Семестър     IV ЕCST кредити    6,5

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра Хранене и туризъм
Факултет  Стопански, УХТ, 643-037

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

39 3

Текущ контрол 6 2

Лектори:

mailto:gtsomov@yahoo.com


Доц. д-р В. Терзиева;  кат. Хранене и туризъм; тел. 603-752, Е-mail
veselinat@yahoo.com

Анотация:
В дисциплината “Стокознание на храни и напитки” се изучават основните

видове хранителни продукти и напитки, подходящо класифицирани по групи.
Разглеждат се морфологичният строеж, основният химичен състав, физико-химичните
свойства и хранителната стойност на продуктите, както и начините на опаковка и
условията  на съхраняването им, транспорта и срокове за реализация в търговската
мрежа и заведенията за хранене.

В практическите упражнения се изучават методите на контрол на качеството на
хранителните продукти и напитки, съгласно съвременните изисквания.
Съдържание на дисциплината:
1.Основни понятия и термини: Класификация на хранителните продукти и напитки.
2.Морфологичен строеж. Основен химичен състав и хранителна стойност на
продуктите от животински произход (месни, млечни, риба и нерибни морски продукти,
яйца и мазнини).
3.Основен химичен състав,хранителна стойност и изисквания към качеството на
пресни и преработени плодове и зеленчуци, зърнени храни и продукти от тяхната
преработка, растителни масла,нишесте, мед и захар.
4.Качествена характеристика и изисквания към качеството на вкусови продукти
(алкохолни и безалкохолни напитки,чай,кафе и подправки).
Входни и изходни връзки:Колоидна химия, хранителна химия, технология .
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроектор
и Интернет материали. Практическите занятия се водят в лаборатория.По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценките
от проведените през семестъра тестове).

Код 19-14         Дисциплина “ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ В ХОТЕЛА И
РЕСТОРАНТА”
Семестър IV                            ЕCST кредити 6   ОКС “Бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на
изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел.032/603-758

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-758

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Практически      упражнения 45 3

Лектор:
Гл. ас. д-р Румен Михов, кат. “ Хранене и туризъм”, тел. 032/603-772, Е-mail
rumenmihov@abv.bg

Анотация: Целта на изучавания курс е да даде знания относно машините, апаратите и
устройствата, използувани в заведенията за хранене и кетъринг предприятията.
Бакалаврите ще могат да боравят с тях, да направят правилния избор на
необходимото за обекта обзавеждане.
Съдържание на дисциплината: Учебният материал разглежда устройството,
принципа на действие и правилата за експлоатация на  машините за предварителна
обработка на хранителните продукти в заведенията за хранене, апаратите за топлинна
обработка, съоръженията за съхранение и издаване на готовата продукция,

mailto:rumenmihov@abv.bg


обзавеждането за почистване на заведенията и хотелите и машините за пране и
гладене на дрехи и бельо. Дава се класификация на машините и апаратите, посочват
се критериите при избора им.
Входни и изходни връзки: Получените знания са необходими за по-добро усвояване
на материала по дисциплините „Технологично проектиране на заведенията за хранене”
, „Отопление и вентилация в хотела и ресторанта” и „Технология на кулинарната
продукция”.

Технология на преподаване: Изучаваният материал се поднася на студентите чрез
лекции и практически упражнения. В лекционния материал се използуват средства за
онагледяване на изучаваното обзавеждане – чертожна дъска, мултимедия шрайб-
проектор. В практическите упражнения студентите се запознават с конкретни машини
или апарати, решават се поставени задачи, като за целта се използува наличната
материална база – машини, апарати и компютърна техника; посещават се хотел-
ресторантски комплекси.

Код 19.19
Дисциплина: СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ
Семестър VІІІ
ЕCST кредити - 3,5

Форма за проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра Хранене и туризъм, 032/603-766
Факултет: Стопански  тел.:  032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 24 4

Семинарни
упражнения

- -

Практически
упражнения

24 4

Курсов проект - -

Лектори:
Доц. д-р Веселина Терзиева;  кат.Хранене и туризъм; тел.603-752; Е-mail
veselinat@yahoo.com
Анотация:
Дисциплината дава знания относно принципите и методите за сензорен анализ на
храни и напитки. Изяснени са основните понятия и термини в сензорния анализ и
методите за оценка.
Разглеждат се практическото приложение и изискванията към оценителите в
сензорния анализ, организиране на сензорна лаборатория и процедурата за
провеждане на анализа.
Съдържание на дисциплината:
5. Основни понятия и термини в сензорния анализ.
6. Характеристика на сензорните усещания
7. Методи за сензорен анализ.Изисквания към тях и видове.
8. Общи изисквания в сензорния анализ



Входни и изходни връзки: химия, стокознание, технология, приложна математика,
качествени изисквания към храните и напитките.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроект и
Интернет материали . Практическите занятия се водят в лаборатория. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тест. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценката
от теста през семестъра).



Специалност „Хотелиерство и ресторантьорство”
1. Въведение в туризма
2. Основи на правото и нормативно-правната уредба
3. Маркетинг и реклама
4. Стокознание на храни и напитки
5. Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта
6. Безопасност и сигурност на госта
7. Основи на кулинарната технология
8. Специализирани видове туризъм
9. Хотелиерство
10. Технология  на  кулинарната продукцията
11. Ресторантьорство
12. Хигиена на храненето
13. Организация и управление на бара
14. Технология на сладкарските изделия
15. Национални особености в храненето
16. Технологично проектиране на заведенията за хранене и пребиваване
17. Отопление и вентилация в хотела и ресторанта
18. Дизайн на ястия
19. Сензорен анализ
20. Безопасност на храните и хранително законодателство
21. Технологичен контрол
22. Хладилно и търговско обзавеждане
23. Кулинарен туризъм

Код 19-01        Дисциплина “ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА”
Семестър I                            ЕCST кредити 3 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит                                        Вид на изпита:
писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”
Факултет: СТОПАНСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически упражнения

Лектор:
Гл. ас. д-р Иван Обрешков кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032 / 603 752, Е-mail:
mentor_bg@yahoo.com
Анотация: Учебната програма по дисциплината “Въведение в туризма” е
предназначена за студенти, които се обучават за ОКС “бакалавър” по направление 3.9
Туризъм (специалност „Хотелиерство и ресторантьорство”).
Съдържание на дисциплината: Съдържанието на курса обхваща теми, акцентиращи
върху същността на туризма, неговото историческо развитие, ролята и значението му;
туристическото потребление, туристическото място, туристическите предприятия,
туристическия продукт; туристическата политика; материално-техническата база на
туризма.
Входни и изходни връзки: Курсът "Въведение в туризма” е теоретико-приложна
дисциплина, която има за цел усвояването на система от научни знания за основите на
туризма, необходими като фундамент на специални дисциплини - Управление на
човешките ресурси  в туризма; Хотелиерство; Ресторантьорство и др.
Технология на преподаване: При възможност лекциите се онагледяват с
мултимедия. Оценяването по дисциплината се извършва, като се взема предвид



представянето на писмения изпит и извършената извънаудиторна дейност на
студента.

Код 19-04                      Дисциплина: СТОКОЗНАНИЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ
Семестър     IV ЕCST кредити    6
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

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

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3

Семинарни
упражнения

Практически
упражнения

39 3

Текущ контрол 6 2

Лектори:Доц. д-р В. Терзиева;  кат. Хранене и туризъм; тел. 603-752, Е-mail
veselinat@yahoo.com
Анотация: В дисциплината “Стокознание на храни и напитки” се изучават основните
видове хранителни продукти и напитки, подходящо класифицирани по групи.
Разглеждат се морфологичният строеж, основният химичен състав, физико-химичните
свойства и хранителната стойност на продуктите, както и начините на опаковка и
условията  на съхраняването им, транспорта и срокове за реализация в търговската
мрежа и заведенията за хранене.
В практическите упражнения се изучават методите на контрол на качеството на
хранителните продукти и напитки, съгласно съвременните изисквания.
Съдържание на дисциплината:
1.Основни понятия и термини: Класификация на хранителните продукти и напитки.
2.Морфологичен строеж. Основен химичен състав и хранителна стойност на
продуктите от животински произход (месни, млечни, риба и нерибни морски продукти,
яйца и мазнини).
3.Основен химичен състав,хранителна стойност и изисквания към качеството на
пресни и преработени плодове и зеленчуци, зърнени храни и продукти от тяхната
преработка, растителни масла,нишесте, мед и захар.
4.Качествена характеристика и изисквания към качеството на вкусови продукти
(алкохолни и безалкохолни напитки,чай,кафе и подправки).
Входни и изходни връзки:Колоидна химия, хранителна химия, технология .
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроектор
и Интернет материали. Практическите занятия се водят в лаборатория.По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценките
от проведените през семестъра тестове).

Код 19-14         Дисциплина “ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ В ХОТЕЛА И
РЕСТОРАНТА”
Семестър IV                            ЕCST кредити 6   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. 032/603-758

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Практически      упражнения 30 2

Лектор:
Гл. ас. д-р Румен Михов, кат. “ Хранене и туризъм”, тел. 032/603-772, Е-mail
rumenmihov@abv.bg

Анотация: Целта на изучавания курс е да даде знания относно машините, апаратите и
устройствата, използувани в заведенията за хранене и кетъринг предприятията.
Бакалаврите ще могат да боравят с тях, да направят правилния избор на
необходимото за обекта обзавеждане.

Съдържание на дисциплината: Учебният материал разглежда устройството,
принципа на действие и правилата за експлоатация на  машините за предварителна
обработка на хранителните продукти в заведенията за хранене, апаратите за топлинна
обработка, съоръженията за съхранение и издаване на готовата продукция,
обзавеждането за почистване на заведенията и хотелите и машините за пране и
гладене на дрехи и бельо. Дава се класификация на машините и апаратите, посочват
се критериите при избора им.

Входни и изходни връзки: Получените знания са необходими за по-добро усвояване
на материала по дисциплините „Технологично проектиране на заведенията за хранене”
, „Отопление и вентилация в хотела и ресторанта” и „Технология на кулинарната
продукция”.
Технология на преподаване: Изучаваният материал се поднася на студентите чрез
лекции и практически упражнения. В лекционния материал се използуват средства за
онагледяване на изучаваното обзавеждане – чертожна дъска, мултимедия шрайб-
проектор. В практическите упражнения студентите се запознават с конкретни машини
или апарати, решават се поставени задачи, като за целта се използува наличната
материална база – машини, апарати и компютърна техника; посещават се хотел-
ресторантски комплекси.

Код 19-47  Дисциплина “БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ НА ГОСТА”

Семестър ІV                                ЕCST кредити 2 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията:  текуща оценка              Вид на текущата
оценка: писмена форма
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

Семинарни упражнения 15 1

Лектори:
Доц. д-р Марианна Баева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
mbaeva@doctor.bg
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Доц. д-р Тана Сапунджиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
tsapoundjieva@hotmail.com
Анотация: Целта на курса е студентите да придобият знания за правилата и методите
за преценка и анализ на възможните рискове и опасности за туриста в хотела и
ресторанта, както и умения за предприемане на превантивни мерки за избягването и
отстраняването им; знания и умения за пожарна и аварийна безопасност; основни
професионални компетенции за постигане на сигурност по отношение на
престъпления, бедствия и аварии.
Съдържание на дисциплината: Разглеждат се правилата и методите за преценка и
анализ на възможните рискове и опасности за туриста в хотела и ресторанта, както и
умения за предприемане на превантивни мерки за избягването и отстраняването им;
изучава се пожарната и аварийната безопасност, придобиват се основни
професионални компетенции за постигане на сигурността на госта по отношение на
престъпления, природни бедствия, аварии и терористични актове. Усвояват се
специфични понятия, различни методи, правила и норми, прилагани при
организирането на охранителните мерки и личната безопасност на госта и
осъществяването им.
Входни и изходни връзки: Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини - Въведение в туризма, Социална психология и туристическо
поведение, Безопасност на производствената среда, Безопасност на храните и
хранително законодателство, Хотелиерство и Ресторантьорство.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със съвременни средства -
шрайбпроектор и мултимедия, компютърни програми за обработка на данни,
интерактивни мултимедийни продукти, видео филми, интернет портали. Оценяването
по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
извършената извънаудиторна заетост на студента.

Код 19-24 Дисциплина “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ”
Семестър V                          ЕCST кредити 5,5 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. 032/603- , факс + 359 32 644

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически      упражнения 30 2

Лектор:
Доц. д-р Кремена Никовска, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-872, Е-mail
krnikovska@abv.bg

Анотация: Дисциплината има за задача да се придобият знания относно
алтернативните форми на туризъм; познанията да се използват за разширяване и
обогатяване на туристическата дейност. Придобиват се умения да се планира,
организира и провежда специфичен туристически продукт и услуги.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината запознава със съвременните
концепции и тенденции при възникване и развитие на алтернативни видове туризъм у
нас и в света; с мотивите, условията и особеностите на тези туристически дейности.
Разглеждат се базата, туристическият ресурс и характерните особености на различни
специализирани видове туризъм – селски, лечебен, културен, екологичен, религиозен,
спортен, ловен, развлекателен, маршрутно-познавателен, винен, етнографски, делови
(бизнес туризъм), конгресен, рекреактивен, други. Посочват са дестинации. Разглеждат
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се възможностите за развитие или практикуването им у нас и в света. Получените
знания допълват специалната подготовка на студентите относно цялостната
туристическа дейност в съвременната туристическа индустрия.
Входни и изходни връзки: Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини, касаещи туризма – Въведение в туризма, Туристически
ресурси, Екология в туризма, Маркетинг и реклама в туризма, Хотелиерство.

Технология на преподаване: Лекции и практически занятия. Използват се
съвременни средства –Интерактивни средства и мултимедийни продукти; CD-
материали и видеокасети за TV; Internet-портали.

Код  19-10                     Дисциплина: ТЕХНОЛОГИЯ НА КУЛИНАРНАТА ПРОДУКЦИЯ
Семестър  6                                                             ЕCST кредити 6,5
Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”; тел. 603-766
Стопански факултет, тел.             032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3

Семинарни упражнения - -

Практически упражнения 45 3

Лектор: Проф. д-р Георги Тодоров Сомов;  кат. “Хранене и туризъм” ; тел. 603 -
752, Е-mail gtsomov@yahoo.com

Анотация: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за
управление на технологичните процеси при производството на кулинарна и сладкарска
продукция в заведенията за хранене и развлечения и се запознаят с възможностите за
тяхната оптимизация и получаване на продукция с предварително зададени свойства.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда технологичните процеси за
обработка на различни групи готови кулинарни и сладкарски изделия, в единство с
физико-химичните промени, протичащи в суровините при тяхната обработка.
Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията
на студентите, получени от дисциплините „Хранителна химия”, „Стокознание на
хранителните продукти”, „Хигиена на храненето” и „Основи на кулинарната
технология”, а изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в
дисциплините „Ресторантьорство”, „Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта”.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с шрайбпроектор, като се
демонстрират графики, технологични схеми и различни параметри за управление на
технологичните процеси в заведенията за хранене и развлечения. Практическите
занятия се провеждат в технологична лаборатория, като студентите получават
възможност да участват пряко в управлението на различните технологични процеси
при производството на продукцията за обществено хранене. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез контролни тестове.
Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система чрез писмен изпит
с билети, включващи по два въпроса от преподавания материал.

Код  19 - 15                          Дисциплина: РЕСТОРАНТЬОРСТВО
Семестър  6                                                             ЕCST кредити 6
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: тест
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”; тел. 603-766
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Стопански факултет, тел.             032 – 643 – 037      ; факс 032 – 644 - 102
Вид на обучението Общо часове Часове за

седмица
Лекции 45 3

Семинарни упражнения - -

Практически упражнения 30 2

Лектор: Проф. д-р Георги Тодоров Сомов;  кат. “Хранене и туризъм”
тел. 603 - 752,
Е-mail gtsomov@yahoo.com

Анотация: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за
организация и управление на дейността в производствените, търговските и
административните звена на заведенията за хранене и развлечения.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда заведенията за хранене и
развлечения като съвкупност от включените в тях производствени участъци, търговски
помещения и административни служби. Изучава дейността на отделните
подразделения и взаимоотношенията между тях, принципите на организацията на
производство и обслужване на потребителите; изискванията които се предявяват към
производствените и търговските помещения и организацията на работните места.
Разглеждат се въпроси за снабдяването на заведенията за хранене със суровини и
материално-технически средства, организацията на складовото и амбалажното
стопанство.
Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията
на студентите, получени от дисциплината „Технология на кулинарната продукция” а
изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в дисциплините
„Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта”.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с шрайбпроектор, като се
демонстрират графики и схеми, мултимедия. Практическите занятия се провеждат в
лаборатория и учебен ресторант, като студентите получават възможност да участват
пряко в организацията на цялостния процес по производството и обслужването на
потребителите. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез
контролни тестове.
Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система чрез писмен тест.

Код 19-02 Дисциплина “ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БАРА”

Семестър VІ                                ЕCST кредити 3 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. 032/603- 653, факс + 359 32 644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 15 1
Практически упражнения 30 2

Лектор:
Доц. д-р Марианна Баева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
mbaeva@doctor.bg
Анотация:
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Целта на курса е студентите да придобият теоретични и практически знания за
видовете барове, за контрола и подготовката на търговската зала и бара, за
технологията на приготвяне, сервиране и отсервиране на храни и напитки в бара, за
деловото общуване, за формите на разплащане.
Съдържание на дисциплината: На база на придобитите познания за основите на
хотелиерството и ресторантьорството, се разглежда - обзавеждането на баровете,
персонала и поведението му, принадлежностите на бармана; организацията и
функционирането на бара (подготовка на бара за работа; посрещане и обслужване на
гостите според международните стандарти; обслужването с бар-карти; напитки -
видове; методи за смесване на напитки; технология на приготвяне на основни групи
коктейли). Студентите придобиват знания и умения да организират, ръководят и
контролират производството в различните видове барове.
Входни и изходни връзки: Използват се, или се допълват знанията от други
изучавани дисциплини, касаещи хотелиерството и ресторантьорството - Основи на
управлението, Психология на обслужването, Стокознание на храни и напитки,
Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта, Хотелиерство, Ресторантьорство,
Технология  на  продукцията  за обществено хранене.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със съвременни средства -
шрайбпроектор и мултимедия, компютърни програми за обработка на данни,
интерактивни мултимедийни продукти, видео филми, интернет портали. Практическите
занятия се водят в лаборатория и в учебния ресторант. Оценяването по дисциплината
се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и извършената
извънаудиторна заетост на студента.

Код  19-65                     Дисциплина: ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Семестър 7                                                             ЕCST кредити 5
Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”; тел. 603-766
Стопански факултет, тел.             032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2

Семинарни упражнения - -

Практически упражнения 30 2

Лектор: Проф. д-р Георги Тодоров Сомов;  кат. “Хранене и туризъм” ; тел. 603 -
752, Е-mail gtsomov@yahoo.com
Анотация:
Цел на дисциплината: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и
умения за управление на технологичните процеси при производството на сладкарска
продукция и се запознаят с възможностите за тяхната оптимизация и получаване на
продукция с предварително зададени свойства.
Входни и изходни връзки: Входните връзки за дисциплината са знанията и уменията
на студентите, получени от дисциплините „Хранителна химия”, „Стокознание на
хранителните продукти”, „Хигиена на храненето” и „Основи на кулинарната
технология”, а изходните връзки са свързани с учебния материал, преподаван в
дисциплините „Ресторантьорство”, „Техническо обзавеждане на заведенията за
хранене и развлечения” и „Технологичен дизаин”.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда технологичните процеси за
обработка на различни групи тестени сладкарски изделия, в единство с физико-
химичните промени, протичащи в суровините при тяхната обработка.
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Методи на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия, като се
демонстрират технологични схеми и различни параметри за управление на
технологичните процеси. Практическите занятия се провеждат в технологична
лаборатория, като студентите получават възможност да участват пряко в
управлението на различните технологични процеси при производството на
продукцията.  По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез
контролни тестове.
Оценяването по дисциплината се извършва по шестобална система чрез писмен
изпит.
Език на който се преподава: Български език

Код 19.21                          Дисциплина: НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В ХРАНЕНЕТО
Семестър     VІІ ЕCST кредити    6
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра Хранене  и туризъм
Факултет:  Стопански, УХТ, 643-037

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2

Семинарни
упражнения

Практически
упражнения

27 3

Текущ контрол 3 3

Лектори:
Доц. д-р В. Терзиева;  кат. Хранене и туризъм; тел. 603-752, Е-mail
veselinat@yahoo.com

Анотация:
 В дисциплината “Национални особености в храненето” се изучават теоретичните и
приложни аспекти на националните кулинарни традиции и особености в храненето на
народите от различни страни. Разглеждани са хранителните ресурси, технологичните
особености на националната кухня, традициите в храненето на основните
туристически региони.

Съдържание на дисциплината:
1.Фактори, формиращи националните особености в храненето. Етнографски и
национал-но-психологически аспекти на храненето.
2.Обща характеристика на националните особености в храненето
3.Национални кухни и кулинарни традиции.
4.Характеристика на националните особености и традиции в храненето на Франция,
Италия, Испания, Китай и др.

Входни и изходни връзки:химия, география на туризма, технология,
ресторантьорство, специализирани видове туризъм .

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроектор
и Интернет материали. Практическите занятия се водят в лаборатория. По време на



семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тест. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценките
от проведения през семестъра тест).

Код 19-76        Дисциплина “ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА

                                                 ХРАНЕНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ”
Семестър VII                            ЕCST кредити 5   ОКС “Бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на
изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел.032/603-758

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603- 758

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически      упражнения 30 2

Лектор:
Гл. ас. д-р Румен Михов, кат. “ Хранене и туризъм”, тел. 032/603-772, Е-mail
rumenmihov@abv.bg

Анотация: Целта на курса е да се придобият знания относно технологичното
проектиране на различни типове заведения за хранене и развлечения и
специализирани производствени единици. Получават се знания и умения за частични
или цялостни решения на технологичен дизайн.

Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда материал, отнасящ се до
технологичното проектиране на различни типове заведения за хранене от системата
на социалното хранене (ученически, студентски, работнически и др. столове),
търговското хранене (ресторанти, заведения за бързо обслужване, сладкарници,
кафенета  и др.) и на туризма (хотел-ресторантски комплекси, барове, казина и др.);
технологичния дизайн и сградата. Изучават се принципите и методите на
технологичните изчисления в проектирането. Разглеждат се съвременните концепции
на организация и технологичен дизайн на производствената среда; функционалност и
комуникативност: дизайн и концепции за икономии на движение; избор на
обзавеждането и технологичен дизайн; дизайн и безопасност на работното място.

Входни и изходни връзки: Използват се или се допълват знанията от други изучавани
дисциплини – Технологично обзавеждане, Технология на продукцията за обществено
хранене, Ресторантьорство, Хотелиерство, Хигиена на храненето и др.

Технология на преподаване: Изучаваният материал се поднася на студентите чрез
лекции и практически упражнения. Използват се съвременни средства – слайдове за
шрайбпроектор; мултимедия; компютърни програми AutoCAD и CorelDRAW.

Код 19-67        Дисциплина “ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ В ХОТЕЛА И
РЕСТОРАНТА”
Семестър VII                            ЕCST кредити 5   ОКС “Бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на
изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел.032/603-758
Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603- 758

mailto:rumenmihov@abv.bg


Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически      упражнения 30 2

Лектор:
Гл. ас. д-р Румен Михов, кат. “ Хранене и туризъм”, тел. 032/603-772, Е-mail
rumenmihov@abv.bg

Анотация: В дисциплината се дават основните познания по санитарна техника в
заведенията за хранене и хотелите. Завършилите бакалаври по туризъм ще могат да
се ориентират при избора на оптимална система, осигуряваща комфорт на
посетителите и персонала, при минимални инвестиционни и експлоатационни разходи.

Съдържание на дисциплината: Изучават се съвременните системи за отопление,
вентилация и климатизация, намиращи приложение в заведенията за хранене и
хотелите, дава се класификация, изучават се принципните схеми и елементите им,
показват се предимствата и недостатъците на различните системни решения. Засягат
се основните понятия за електрическо осветление и неговото проектиране. Разглеждат
се системите за снабдяване със студена и топла вода.

Входни и изходни връзки: За изучаване на дисциплината е желателно студентите да
са преминали курса по „Приложна електротехника и електроника” и „Технологично
обзавеждане в храненето и туризма”.
Технология на преподаване: Изучаваният материал се поднася на студентите чрез
лекции и практически упражнения. В лекционния материал се използуват средства за
онагледяване на разглежданите системи – шрайб-проектор, диапозитиви, чертожна
дъска. В практически упражнения студентите се запознават с конкретни инсталации,
решават се поставени задачи, като за целта се използуват шрайб-проектор,
компютърна техника и софтуерни програми.

Код 19.19
Дисциплина: СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ
Семестър VІІІ
ЕCST кредити - 3,5

Форма за проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра Хранене и туризъм, 032/603-766
Факултет: Стопански  тел.:  032 – 643 - 037      ; факс 032 - 644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 24 4

Семинарни
упражнения

- -

Практически
упражнения

24 4

Курсов проект - -

Лектори:
Доц. д-р Веселина Терзиева;  кат.Хранене и туризъм; тел.603-752; Е-mail
veselinat@yahoo.com

mailto:rumenmihov@abv.bg


Анотация:
Дисциплината дава знания относно принципите и методите за сензорен анализ на
храни и напитки. Изяснени са основните понятия и термини в сензорния анализ и
методите за оценка.
Разглеждат се практическото приложение и изискванията към оценителите в
сензорния анализ, организиране на сензорна лаборатория и процедурата за
провеждане на анализа.
Съдържание на дисциплината:
9. Основни понятия и термини в сензорния анализ.
10. Характеристика на сензорните усещания
11. Методи за сензорен анализ.Изисквания към тях и видове.
12. Общи изисквания в сензорния анализ
Входни и изходни връзки: химия, стокознание, технология, приложна математика,
качествени изисквания към храните и напитките.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроект и
Интернет материали . Практическите занятия се водят в лаборатория. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тест. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценката
от теста през семестъра).

Код 19-20 Дисциплина “БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И
ХРАНИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

Семестър VІІІ                                ЕCST кредити 4 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията:  текуща оценка              Вид на текущата
оценка: писмена форма

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766
Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032/603- 653, факс + 359 32 644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 24 4
Семинарни упражнения 24 4

Лектори:
Доц. д-р Тана Сапунджиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
tsapoundjieva@hotmail.com

АНОТАЦИЯ: Дисциплината има за цел да даде познания на студентите по
основните принципи на безопасно кулинарно производство и да ги подготви за
планиране, организация и контрол на производството,  гарантиращи  безопасността на
потребителите.

Дисциплината се базира на усвоените знания в предшествуващите я учебни
дисциплини по химия,  хигиена и технология на продуктите за обществено
хранене.Придобитите знания са необходими за цялостна подготовка на бакалаврите
по туризъм   в областта на технологията на продукцията за обществено хранене,
създаването на нов продукт и управление на качеството в храненето и туризма.
Разглеждат се замърсителите на кулинарната продукция и мерките за контрола
им.Специално внимание е отделено на системите за самоконтрол върху безопасността
на храните – добрите производствени и хигиенни проктики  /ДПП и ДХП/ и НАССР-
системата. Изучаването на нормативните актове за хигиена на храните и



производството, и търговията с безопасни храни допълват знанията, необходими на
бакалавъра по туризъм при бъдещата му реализация.



Специалност „Храни, хранене и диететика”
1. Физиология на храненето
2. Хранителна микробиология
3. Административно и трудово законодателство
4. Стокознание на храни и напитки

Код 19-45 Дисциплина “ФИЗИОЛОГИЯ  НА ХРАНЕНЕТО”
Семестър I                                 ЕCST кредити 7,5 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. 032/603- 653, факс + 359 32 644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни упражнения 45 3

Лектори:
Доц. д-р Марианна Баева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
mbaeva@doctor.bg
Анотация: Целта на курса е да запознае студентите с физиологичното значение и
потребностите от хранителни вещества, процесите на храносмилане и усвояване на
храната в организма на човека. След приключване на тази дисциплина студентите ще
имат основни познания за хранителните вещества и за енергията като база за
съвременните концепции на храненето на човека.
Учебната дисциплина ще даде възможност на студентите по „Храни, хранене и
диететика” да оценяват правилно физиологичното значение и хранителната стойност
на произвежданите храни, да прилагат критериите за оценка на физиологичните
потребности на организма от енергия и хранителни вещества в различните възрасти и
при специфични състояния на организма, които са необходими знания за
разработване на препоръки за хранене и др.
Съдържание на дисциплината: Дисциплината разглежда физиологичните
потребности на организма от хранителни вещества и енергия.. В дисциплината се
изучават физиологичните функции на гастроинтестиналния тракт на човека, обясняват
се механизмите на процесите на раздробяване, храносмилане и резорбция, както на
основните хранителни вещества, така и на други жизненоважни субстанции (макро- и
микроелементи, витамини и др.) от храната. Обяснява структурата и функцията на
клетъчните мембрани и различните механизми на транспорт на хранителните
вещества през тях. Студентите ще се запознаят с отделни видове хранителни
продукти по отношение на тяхната хранителна стойност, биологична ценност и
функционални свойства.
Входни и изходни връзки: Използват се, или се допълват, знанията от други
изучавани дисциплини касаещи специалността „Храни, хранене и диететика” –
Хранителна микробиология, Хранителна химия, Стокознание на храни и напитки,
Биохимия, Хигиена на храненето, Хранителна екология, Специализирани видове
хранене, Диетично хранене, Актуални проблеми в храненето, Функционални храни.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със съвременни средства -
шрайбпроектор и мултимедия, компютърни програми за обработка на данни,
интерактивни мултимедийни продукти, видео филми, интернет портали. Оценяването
по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
извършената извънаудиторна заетост на студента.

Код 19-44 Дисциплина “ ХРАНИТЕЛНА МИКРОБИОЛОГИЯ”



Семестър І                                ЕCST кредити 7,5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията:  текуща оценка              Вид на текущата
оценка: писмена форма

Методично ръководство: Катедра “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-766

Факултет: СТОПАНСКИ,   тел. 032/603- 653, факс + 359 32 644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни упражнения 45 3

Лектори:

Доц. д-р Тана Сапунджиева, кат. “Хранене и туризъм”, тел. 032/603-780, e-mail:
tsapoundjieva@hotmail.com

Б. АНОТАЦИЯ:
Дисциплината има за цел да даде познания на студентите по обща и хранителна

микробиология. Разгледани са морфологичните и физиологични особености на
микроорганизмите, които имат отношение към безопасността и производството на
храни- бактерии, дрожди, плесенни гъби и вируси.

Представени са микроорганизмите  и  микробиологичните етапи  , използвани при
производството на основни  храни и напитки.

Специално внимание е отделено на патогенните бактерии, които  се размножават
в храните при неспазване на  добрите производствени и хигиенни практики, както и на
провокираните от съвременните хранителни технологии и

глобализацията „нови”патогени.
         Разгледани са основни въпроси, касаещи микробиологичната безопасност на
храните и  хигиената на производстводствените процеси.

Код  19-46                          Дисциплина: АДМИНИСТРАТИВНО И ТРУДОВО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Семестър І ЕCST кредити   5
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра Хранене и туризъм, 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

Практически
упражнения

Курсов проект - -

Лектори:
Доц. д-р Васил Цанков;  кат.Хранене и туризъм; тел. 603-752; Е-mail :
vtzankov@nbu.bg,



АНОТАЦИЯ: Курсът по дисциплината “ АДМИНИСТРАТИВНО И ТРУДОВО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО” е предназначен за студентите от специалност „Храни, хранене
и диететика”  .  Учебната дисциплина дава знания и умения на студентите за
постигане на по-високо качество и по-висока култура  при подготовката на храните,
храненето, търговията с храни и правните отговорности в тези области на хранително-
вкусовата индустрия. По - конкретно те ще бъдат запознати с административното
право и финансово правните задължения относно изискванията за хигиена и
безопасност на храните и търговията с тях, както и със защитните норми при
дитетиката за хората.
Наред с това студентите щи получат правна подготовка относно  общите и специфични
изисквания на трудовото право в тези области, както и относно  трудовата дисциплина
и дисциплинарните наказания.
В  курса се разглеждат съответните видове административни, финансово правни и
трудово правни нормативни актове, изискванията за законосъобразност при тяхното
прилагане, финансовия контрол, видовете  актове по приложението на правните норми
в тези области, тяхната недействителност, обжалването им по административен и
съдебен ред и др.
Целта на учебната дисциплина е студентите да усвоят знания, практически умения и
навици за организацията на законосъобразна администрация във  фирмата.  Да
възприемат значението на административните актове /индивидуални и нормативни/ за
постигане целите на съответната фирма или институция  по най-добър начин и в
същото време човешките потребности да бъдат най-добре задоволени. Студентите
трябва да разширят познанията си за изискванията отнасящи се до финансово
правните и трудово правните правоотношения, да се запознаят с правните механизми
на функциониране на администрацията. Познаването на различните видове
административни актове, ще даде съответната подготовка на студентите за
реализация в практиката.
Задачи:
  Поставената цел се осъществява  чрез:
- Използване на съвременни методи на преподаване  и ресурсно осигуряване на
лекциите и практическите занятия по дисциплината;
- Стимулиране работата в различните форми на извън аудиторна заетост;
- Приложение на придобитите теоретични познания в практическите занятия.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове,мултимедия,
шрайбпроект и Интернет материали . Практическите занятия се водят в сем.зали. По
време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тест. (Оценяването
по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
оценката от теста през семестъра).

Код 19-04                      Дисциплина: СТОКОЗНАНИЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ
Семестър     IV ЕCST кредити    7,0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

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

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3

Семинарни
упражнения

Практически
упражнения

39 3



Текущ контрол 6 2

Лектори:Доц. д-р В. Терзиева;  кат. Хранене и туризъм; тел. 603-752, Е-mail
veselinat@yahoo.com
Анотация: В дисциплината “Стокознание на храни и напитки” се изучават основните
видове хранителни продукти и напитки, подходящо класифицирани по групи.
Разглеждат се морфологичният строеж, основният химичен състав, физико-химичните
свойства и хранителната стойност на продуктите, както и начините на опаковка и
условията  на съхраняването им, транспорта и срокове за реализация в търговската
мрежа и заведенията за хранене.
В практическите упражнения се изучават методите на контрол на качеството на
хранителните продукти и напитки, съгласно съвременните изисквания.
Съдържание на дисциплината:
1.Основни понятия и термини: Класификация на хранителните продукти и напитки.
2.Морфологичен строеж. Основен химичен състав и хранителна стойност на
продуктите от животински произход (месни, млечни, риба и нерибни морски продукти,
яйца и мазнини).
3.Основен химичен състав,хранителна стойност и изисквания към качеството на
пресни и преработени плодове и зеленчуци, зърнени храни и продукти от тяхната
преработка, растителни масла,нишесте, мед и захар.
4.Качествена характеристика и изисквания към качеството на вкусови продукти
(алкохолни и безалкохолни напитки,чай,кафе и подправки).
Входни и изходни връзки:Колоидна химия, хранителна химия, технология.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове, шрайбпроектор
и Интернет материали. Практическите занятия се водят в лаборатория.По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценките
от проведените през семестъра тестове).


	Код 19-01        Дисциплина “ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА”
	Код 19-01        Дисциплина “ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА”
	Код 19-01        Дисциплина “ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА”

	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен
	Код 19-13        Дисциплина “ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ”

	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен
	Код   19-81                            Дисциплина: ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка                     Вид на изпита: писмен
	Анотация:
	Цел на дисциплината: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за управлението на туристически информационни центрове.


	Код 19-04                      Дисциплина: СТОКОЗНАНИЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация:  В дисциплината “Стокознание на храни и напитки” се изучават основните видове хранителни продукти и напитки, подходящо класифицирани по групи. Разглеждат се морфологичният строеж, основният химичен състав, физико-химичните свойства и хранителната стойност на продуктите, както и начините на опаковка и условията  на съхраняването им, транспорта и срокове за реализация в търговската мрежа и заведенията за хранене.
	Код 19-25 Дисциплина “ЕКОЛОГИЯ В ТУРИЗМА”

	Форма за проверка на знанията: изпит                                                    Вид на изпита: писмен
	Код 19-47 Дисциплина “БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ НА ГОСТА”

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка              Вид на текущата оценка: писмена форма
	Код 19-28           Дисциплина “КУЛИНАРНА ТЕХНОЛОГИЯ”

	Форма за проверка на знанията: изпит                       Вид на изпита: писмен
	Анотация: Целта на курса е да се придобият знания относно: технологичните процеси в кулинарната технология; измененията при кулинарна обработка и технологията на кулинарни полуфабрикати, готова кулинарна продукция, кухненски десерти и тестени сладкарски изделия. Придобиват се умения за създаване, организиране, провеждане и усъвършенстване на съвременното кулинарно производство.
	Код   19-16                            Дисциплина: ХОТЕЛИЕРСТВО

	Форма за проверка на знанията:  изпит                                   Вид на изпита: писмен
	Анотация:
	Цел на дисциплината: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за организация и управление на дейността в средствата за подслон и местата за настаняване.
	Код 19-24 Дисциплина “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ”

	Форма за проверка на знанията: изпит                                 Вид на изпита: писмен
	Код   19-16                            Дисциплина: ХОТЕЛИЕРСТВО

	Форма за проверка на знанията:  изпит                                   Вид на изпита: писмен
	Анотация:
	Цел на дисциплината: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за организация и управление на дейността в средствата за подслон и местата за настаняване.
	Код  19 - 15                          Дисциплина: РЕСТОРАНТЬОРСТВО

	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: тест
	Анотация:  Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за организация и управление на дейността в производствените, търговските и административните звена на заведенията за хранене и развлечения.


	Код 19-09      Дисциплина: ТУРОПЕРАТОРСКА, АГЕНТСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: тест
	Анотация:  Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за управлението на туристическите агенции поради голямото разнообразие на организаторска и посредническа дейност, която те извършват, както и за възможностите за използване на различните видове транспорт за туристически пътувания.
	Код : 19-75 Дисциплината: РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка                                Вид на изпита: писмен
	Код 19.21                          Дисциплина: НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В ХРАНЕНЕТО

	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Код 16-79        Дисциплина “Екскурзоводство”

	Семестър VIII                            ЕCST кредити 3ОКС “бакалавър”
	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен и защита на     курсова задача.
	Код 19-80        Дисциплина “ Туристическа анимация”

	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен и защита на     курсова задача за различни видове туристическа анимация
	Код :19-42   Дисциплината: ВИНЕН ТУРИЗЪМ

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка                                Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка                                Вид на изпита: писмен
	Код 19-01        Дисциплина “ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА”


	Форма за проверка на знанията: изпит                       Вид на изпита: писмен
	Анотация: Целта на курса е да се придобият знания относно: технологичните процеси в кулинарната технология; измененията при кулинарна обработка и технологията на кулинарни полуфабрикати, готова кулинарна продукция, кухненски десерти и тестени сладкарски изделия. Придобиват се умения за създаване, организиране, провеждане и усъвършенстване на съвременното кулинарно производство.

	Форма за проверка на знанията:  изпит                             Вид на изпита: писмен
	Анотация:
	Цел на дисциплината: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за организация и управление на дейността в средствата за подслон и местата за настаняване.

	Форма за проверка на знанията: изпит                                 Вид на изпита: писмен

	Код 19.21                          Дисциплина: НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В ХРАНЕНЕТО
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код 19-09      Дисциплина: ТУРОПЕРАТОРСКА, АГЕНТСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: тест
	Анотация:  Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за управлението на туристическите агенции поради голямото разнообразие на организаторска и посредническа дейност, която те извършват, както и за възможностите за използване на различните видове транспорт за туристически пътувания.


	Код 19-04                      Дисциплина: СТОКОЗНАНИЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация:  В дисциплината “Стокознание на храни и напитки” се изучават основните видове хранителни продукти и напитки, подходящо класифицирани по групи. Разглеждат се морфологичният строеж, основният химичен състав, физико-химичните свойства и хранителната стойност на продуктите, както и начините на опаковка и условията  на съхраняването им, транспорта и срокове за реализация в търговската мрежа и заведенията за хранене.


	Код  19 - 15                          Дисциплина: РЕСТОРАНТЬОРСТВО
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: тест
	Анотация:  Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за организация и управление на дейността в производствените, търговските и административните звена на заведенията за хранене и развлечения.

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка           Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка              Вид на текущата оценка: писмена форма
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка              Вид на текущата оценка: писмена форма
	Код 19-01        Дисциплина “ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА”


	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен

	Код 19-04                          Дисциплина: СТОКОЗНАНИЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация:
	В дисциплината “Стокознание на храни и напитки” се изучават основните видове хранителни продукти и напитки, подходящо класифицирани по групи. Разглеждат се морфологичният строеж, основният химичен състав, физико-химичните свойства и хранителната стойност на продуктите, както и начините на опаковка и условията  на съхраняването им, транспорта и срокове за реализация в търговската мрежа и заведенията за хранене.
	Код 19-14        Дисциплина “ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ В ХОТЕЛА И РЕСТОРАНТА”


	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка              Вид на текущата оценка: писмена форма
	Форма за проверка на знанията: изпит                                                    Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен
	Анотация:  Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за управление на технологичните процеси при производството на кулинарна и сладкарска продукция в заведенията за хранене и развлечения и се запознаят с възможностите за тяхната оптимизация и получаване на продукция с предварително зададени свойства.


	Код  19 - 15                          Дисциплина: РЕСТОРАНТЬОРСТВО
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: тест
	Анотация:  Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за организация и управление на дейността в производствените, търговските и административните звена на заведенията за хранене и развлечения.

	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен
	Анотация:
	Цел на дисциплината: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за управление на технологичните процеси при производството на сладкарска продукция и се запознаят с възможностите за тяхната оптимизация и получаване на продукция с предварително зададени свойства.


	Код 19.21                          Дисциплина: НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В ХРАНЕНЕТО
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит              Вид на текущата оценка: писмена форма
	Форма за проверка на знанията: изпит              Вид на текущата оценка: писмена форма
	Код 19-76       Дисциплина “ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА
	ЗА ХРАНЕНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ”


	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен

	Код 19.19
	Дисциплина: СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ
	Форма за проверка на знанията: изпит
	Вид на изпита: писмен
	Анотация:
	Дисциплината дава знания относно принципите и методите за сензорен анализ на храни и напитки. Изяснени са основните понятия и термини в сензорния анализ и методите за оценка.

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка              Вид на текущата оценка: писмена форма

	Код 19.21                          Дисциплина: НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В ХРАНЕНЕТО
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен
	Анотация:  Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за управление на технологичните процеси при производството на кулинарна и сладкарска продукция в заведенията за хранене и развлечения и се запознаят с възможностите за тяхната оптимизация и получаване на продукция с предварително зададени свойства.


	Код 19-04                          Дисциплина: СТОКОЗНАНИЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация:
	В дисциплината “Стокознание на храни и напитки” се изучават основните видове хранителни продукти и напитки, подходящо класифицирани по групи. Разглеждат се морфологичният строеж, основният химичен състав, физико-химичните свойства и хранителната стойност на продуктите, както и начините на опаковка и условията  на съхраняването им, транспорта и срокове за реализация в търговската мрежа и заведенията за хранене.
	Код 19-14        Дисциплина “ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ В ХОТЕЛА И РЕСТОРАНТА”


	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен

	Код 19.19
	Дисциплина: СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ
	Форма за проверка на знанията: изпит
	Вид на изпита: писмен
	Анотация:
	Дисциплината дава знания относно принципите и методите за сензорен анализ на храни и напитки. Изяснени са основните понятия и термини в сензорния анализ и методите за оценка.
	Код 19-01        Дисциплина “ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА”


	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен

	Код 19-04                      Дисциплина: СТОКОЗНАНИЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация:  В дисциплината “Стокознание на храни и напитки” се изучават основните видове хранителни продукти и напитки, подходящо класифицирани по групи. Разглеждат се морфологичният строеж, основният химичен състав, физико-химичните свойства и хранителната стойност на продуктите, както и начините на опаковка и условията  на съхраняването им, транспорта и срокове за реализация в търговската мрежа и заведенията за хранене.
	Код 19-14        Дисциплина “ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ В ХОТЕЛА И РЕСТОРАНТА”


	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка              Вид на текущата оценка: писмена форма
	Форма за проверка на знанията: изпит                                 Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен
	Анотация:  Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за управление на технологичните процеси при производството на кулинарна и сладкарска продукция в заведенията за хранене и развлечения и се запознаят с възможностите за тяхната оптимизация и получаване на продукция с предварително зададени свойства.


	Код  19 - 15                          Дисциплина: РЕСТОРАНТЬОРСТВО
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: тест
	Анотация:  Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за организация и управление на дейността в производствените, търговските и административните звена на заведенията за хранене и развлечения.

	Форма за проверка на знанията: изпит                                                    Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен
	Анотация:
	Цел на дисциплината: Целта на дисциплината е студентите да получат знания и умения за управление на технологичните процеси при производството на сладкарска продукция и се запознаят с възможностите за тяхната оптимизация и получаване на продукция с предварително зададени свойства.


	Код 19.21                          Дисциплина: НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В ХРАНЕНЕТО
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Код 19-76        Дисциплина “ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА
	ХРАНЕНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ”


	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен
	Код 19-67       Дисциплина “ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ В ХОТЕЛА И РЕСТОРАНТА”


	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен

	Код 19.19
	Дисциплина: СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ
	Форма за проверка на знанията: изпит
	Вид на изпита: писмен
	Анотация:
	Дисциплината дава знания относно принципите и методите за сензорен анализ на храни и напитки. Изяснени са основните понятия и термини в сензорния анализ и методите за оценка.

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка              Вид на текущата оценка: писмена форма
	Форма за проверка на знанията: изпит                                                    Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка              Вид на текущата оценка: писмена форма

	Код  19-46                         Дисциплина:   АДМИНИСТРАТИВНО И ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код 19-04                      Дисциплина: СТОКОЗНАНИЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация:  В дисциплината “Стокознание на храни и напитки” се изучават основните видове хранителни продукти и напитки, подходящо класифицирани по групи. Разглеждат се морфологичният строеж, основният химичен състав, физико-химичните свойства и хранителната стойност на продуктите, както и начините на опаковка и условията  на съхраняването им, транспорта и срокове за реализация в търговската мрежа и заведенията за хранене.



