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МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО СА  

БАКАЛАВРИ ИЛИ МАГИСТРИ  

ОТ ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

8. Туризъм 

Професионално направление - 3.9. Туризъм 

Форма на обучение – задочна 

Продължителност - 4 семестъра 

За кандидати, притежаващи образователно-квалификационната степен 

"бакалавър" или "магистър" от други професионални направления. 

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 

Магистърската програма дава възможност на обучаваните да придобият 

задълбочени основополагащи теоретични знания за характера на туризма като 

съвкупност от специфични стопански дейности (хотелиерство, ресторантьорство, 

туроператорска и туристическа агентска дейност, туристическа анимация, 

екскурзоводство), да специализират тези знания и умения с оглед формиране на 

конкурентен туристически продукт и обезпечаване на неговата реализация и да 

задълбочат в процеса на обучение управленските и икономическите си познания, вече 

адаптирани към спецификата на отрасъла, чрез използването на съвременни 

методологии и методи за обучение.  

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 хотелиерството, ресторантьорството, 

туроператорската, туристическата агентска дейност, екскурзоводската дейност и  

дейностите по предоставяне на допълнителни туристически услуги, да ръководят и 

извършват експертни дейности, свързани с организация на работата, управление на 

персонала и ресурсите, в категоризирани туристически обекти у нас и в чужбина, да 

заемат ръководни длъжности като специалисти по туризъм в държавната и 

общинска администрация и др. 


