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13. Международен туризъм 

Професионално направление - 3.9. Туризъм 

Форма на обучение – задочна 

Продължителност - 2 семестъра 

 За кандидати със завършена  образователно-квалификационната степен 

бакалавър по туризъм. 

Балообразуване: среден успех от семестриалните изпити + среден успех от държавните 

изпити 

Ръководител: доц. д-р Слави Димитров 

Катедра "Туризъм" 

каб. 506 и 210 (ІV корпус), тел. (062) 615078, 615066 

 

Цел на програмата 

Обучението по магистърската програма дава възможност на студентите да 

задълбочат и профилират усвоената в бакалавърската програма общотеоретична 

научна подготовка чрез фундаментална такава в областта на международния 

туризъм. Акцент в програмата се поставя върху комплекс от знания в областта на 

международния туризъм и международния маркетинг, организацията и управлението 

на сектора и устойчивото му развитие в национален и световен мащаб, развитието 

на международния туристически бизнес, организацията и управлението на малки и 

средни предприятия с предмет на дейност туризъм; функционирането на 

международните туристически борси, с оглед формирането на конкурентен 

туристически продукт на международния пазар и обезпечаване на неговата 

рентабилност.  

Компетенции на завършилите програмата 

Формирането на знания и умения съответства на съвременните изисквания за 

професионална реализация на управленските кадри в туризма, посочени изрично в 

Закона за туризма и наредбите към него (Наредба за категоризиране на средствата 

за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и  



Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, 

към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или 

туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на 

туроператорска или туристическа агентска дейност).  

Професия и възможности за заемани длъжности 

Завършилите успешно висше образование с образователно-квалификационна 

степен "магистър" в професионално направление "Туризъм"  могат да се реализират 

като заемат отговорни длъжности в управленски структури и да ръководят 

туроператорска, туристическа агентска дейност, хотели, ресторанти и дейности по 

предоставяне на специфични допълнителни туристически услуги, съобразени с 

различията в предпочитанията на основните групи чуждестранни туристи, 

посещаващи Р. България, както и на българските групи, пътуващи в чужбина, както и 

да провеждат дейности по създаване, предлагане, реализация и потребление на нов и 

съществуващ туристически продукт, свързан с развитието на международния 

туризъм. 

 


