


Уважаеми колеги, 
През далечната 1965 г. се създава първата в България 

университетска специалност за подготовка на кадри с висше 
образование в областта на туризма.  

Реномето и популярността на специалност „Туризъм” до 
голяма степен се дължат на активността и съпричастността на 
внушителен студентски поток от бивши и настоящи възпитаници. 

Катедрата е национален център за подготовка на студенти и 
за научни изследвания и публикации в областта на туризма. 
Нейните школи и научни направления са не само признати и 
утвърдени, но и са генератор на нови идеи, програми и проекти. 
Научно - изследователската дейност на катедрата е богата и 
разнообразна, тук се публикуват най-голям брой съществени 
научни разработки  в областта на туризмологията в България. 

Специалност „Туризъм” -  като първа в областта на висшето 
образование в България - се създава и развива в първото висше 
икономическо училище у нас – ИУ-Варна. Този факт е основа за 
още по-дълбоки традиции и академизъм. 

Заслужените оценки, традициите и реномето задължават, те 
са основа за бъдещи планове, усъвършенстване и динамика. 

От името на катедрения колектив Ви поздравявам с 
направения избор и ви пожелавам здраве за реализиране на 
личните и професионални планове, творчество и съпричастност 
към делата на специалността и катедрата и още по-плодотворни 
резултати и признание! 

Добре дошли, уважаеми колеги! 
С уважение, 

ПРОФ. Д–Р ТАНЯ ДЪБЕВА 
Ръководител катедра „Икономика и организация на туризма” 

 

 

 

 

Катедра „Икономика и организация на туризма” 
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Знаете ли, че… 

СПЕЦИАЛНОСРИ 
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„Туризъм” 
 

"Международ-
ный туризм" 
(руски език) 

„Международен 
туристически 

бизнес” 
 

“International 
Tourism” 

(английски език) 

 

 

„Икономика и 
управление 
(туризъм)” 

 За 50 години в катедра „Икономика и организация на туризма” са се дипломирали 3 293 бакалаври редовно 

обучение и 1 525 - задочно, или общо - 4 818. От тях 460 са чуждестранни граждани от 42 страни - Полша, Куба, Гърция, 

Турция, Русия, Чехия, Унгария, Румъния, Индия, Сирия, Виетнам, Монголия, Египет, Етиопия, Македония, Кипър, Замбия, 

Танзания и др. 

 В момента в катедрата се обучават около 500 бакалаври в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. 

 През периода 1970 – 2015  година са преминали на обучение 79 докторанти, от които 17 чужденци от Словакия, 

Полша, Куба, Сирия, Судан, Виетнам, Йордания, Нигерия, Непал, Индия, Норвегия, като са защитени успешно около 70 

дисертации. 

 В настоящия момент са акредитирани три магистърски програми: "Международен туристически бизнес", 

"Проектиране на туристически и спортни събития" и "International Tourism"/на англ. език/, като броят на обучаващите се е 90. 

 През 2013 година бе създадена нова бакалавърска програма "Международный туризм" (на руски език). 

 Престижът и популярността на специалност „Туризъм” се дължат и на творческия труд и всеотдайност на 

академичния състав на катедра "Икономика и организация на туризма" - от нейните основатели - през 1967 година до 

съвременния колектив от 10 души, повечето "трето" и "четвърто" поколение учени. 

 За 50 години в катедрата са издадени 147 монографии, учебници и студии и стотици научни статии и доклади у нас 

и в чужбина. 

 

 

Да избера Икономически университет – Варна и специалност „Туризъм”, бе едно от най-важните и 

съдбоносни решения, които съм вземала и което промени живота ми. Отличните преподаватели не само се 

стараеха да ни предадат своите знания, но и успяваха ден след ден да запалват в нас хъс и желание да се 

усъвършенстваме и да станем специалисти в професията, която си бяхме избрали. 

Ралица Гаврилова 

Управител на „Варненска туристическа компания” ООД 

 

 



О К С   Б А К А Л А В Ъ Р О К С   М А Г И С Т Ъ Р 

„ТУРИЗЪМ” 

Фундаментални дисциплини: 

 Микроикономика 
 Оптимизационни методи 
 Информатика 
 Физическо възпитание и спортна анимация 
 Макроикономика 
 Основи на правото 
 Теория на управлението 
 Въведение във финансите 
 Теория на счетоводството 
 Маркетинг 
 Въведение в статистиката 
 Финансово счетоводство 
 Икономика на предприятието 
 Избираеми дисциплини (за всеки семестър) 

Специализиращи дисциплини: 

 Въведение в туризма 
 Хотелиерствo 
 Туристически ресурси 
 Туристически пазари 
 Ресторантьорство 
 Социална психология в туризма 
 Пътнически агенции и транспорт в туризма 
 География на туризма 
 Култура и цивилизация 
 Дипломантски семинар 
 Управление на човешките ресурси в туризма 
 Управление на туризма 
 Избираеми дисциплини (за всеки семестър) 
 Специализиран чужд език за туризъм (по избор) 

„МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ 

БИЗНЕС” 

 Регулиране на международния туристически 
бизнес 

 Франчайзинг в хотелиерството и 
ресторантьорството 

 Мениджмънт на туристическата дестинация 
 Мониторинг на международния туристически 

бизнес 
 Специализиран чужд език за международен 

туризъм 
 Магистърски семинар 
 Геополитика и геостратегия на туризма 
 Управление на промяната в туристическите 

фирми 
 Световна търговия и борси 
 Етнокултурно ландшафтознание 

 

„МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ” 

Фундаменталные дисциплины: 

 Микроэкономика 
 Оптимизационные методы 
 Информатика 
 Физическо воспитание и спортивная анимация 
 Макроэкономика 
 Основы права 
 Теория управления 
 Введение в финансы 
 Теория бухгалтерского учета 
 Маркетинг 
 Введение в статистику 
 Выбираемые дисциплины 

Специальные дисциплины: 

 Введение в туризм 
 Гостиничное хозяйство 
 География международного туризма 
 Социальная психология в туризме 
 Ресторанное дело 
 Агентства путешествий и транспорта в туризме 
 Туристические рынки 
 Культура и цивилизация 
 Туристически ресурсы 
 Дипломантский семинар 
 Управление человеческами ресурсами в туризме 
 Управление туризмом 
 Выбираемые дисциплины 
 Специализированный иностранный язык по 

туризму 

“INTERNATIONAL TOURISM” 

Core subjects: 

 Microeconomics 
 Applied mathematics 
 Informatics 
 Physical education 
 Macroeconomics 
 Fundamentals of law 
 Management theory 
 Introduction to statistics 
 Introduction to finance 
 Theory of accounting 
 Marketing 

 

Specialized subjects: 

 Introduction to tourism 
 Hotel business 
 Social psychology in tourism 
 Tourist resources 
 Restaurant business 
 Culture and civilization 
 Travel agencies and tourism transport 
 Geography in tourism 
 Marketing in tourism 
 Tourism management 
 Human resource management in tourism 
 Service management in tourism 
 Graduate seminar 
 Elective subjects 
 Specialized foreign language 

 



О Н С   Д О К Т О Р 

„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ/ТУРИЗЪМ” 

Фундаментални дисциплини: 

 Микроикономика 
 Макроикономика 
 Международна икономика 
 Теория на управлението 
 Икономика на предприятието 
 Европейска икономическа интеграция 

Специализиращи дисциплини: 

 Икономика на туризма 
 Управление на туристическото предприятие 
 Туристически пазари, цени и конюнктура 
 Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт 
 Социална психология и управление на човешките ресурси в туризма 
 Методология на научните изследвания 
 Избираем чужд език 
 Интернет и офис приложения в научните изследвания 
 Статистически и иконометричен софтуер 
 Съвременни електронни ресурси 
 Библиография, библиографски източници и описание 

      Практика: 

 Три научни ръководства на дипломни работи 
 Ръководство на упражнения на една студентска група 
 Две рецензии на дипломни работи 
 Участие в експертна група 

    

ИУ-Варна е рецептата за професионален успех, а тайната съставка е специалност „Туризъм“. 

Образованието ми в ОКС „Бакалавър” в специалност „Туризъм” е най-добрата инвестиция, която някога 

съм правила. Ако можех – пак щях да избера ИУ-Варна и катедра „ИОТ“. 

Виктория Петрова, випуск 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

Научиха ме на много неща – от това какъв искам да бъда, до това как да изработя и изнеса 

презентацията си. Моите преподаватели многократно ми създаваха възможност за срещи с 

професионалисти от бранша, а чрез тях се убедих как теоретичните концепции могат да се приложат на 

практика. 

Мартин Николов, випуск 2016 г. 

 



 

ПРОФ. Д-Р ТАНЯ ДЪБЕВА ФИЛИПОВА 

ръководител катедра „Икономика и организация на туризма” 

 

Завършва специалност „Икономика и организация на туризма” при ИУ-Варна през 1981 г.  1984 г. – 

постъпва като асистент в катедрата;  1995 г. – доктор по икономика;  2000 г. – доцент; 2013 г. – 

професор. 

Преподавани дисциплини: Хотелиерство и ресторантьорство, Технология на обслужването в 

хотелиерството и ресторантьорството, Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството. 

 

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ГЕНОВА РАКАДЖИЙСКА 

 

Завършва специалност „Икономика и организация на туризма” при ИУ-Варна през 1969 г. 1973 г. – 

постъпва като асистент в катедрата; 1979 г. – доктор по икономика; 1984 г. – доцент; 2008 г. – 

професор. 

Преподавани дисциплини: Туристически пазари, Маркетинг в туризма, Мониторинг на международния 

туристически бизнес, Маркетингови комуникации в туризма. 

 

ПРОФ. Д-Р МАРИН НАЙДЕНОВ НЕШКОВ 

 

Завършва „Икономика и организация на туризма” при ИУ-Варна през 1973 г. 1975 г. – постъпва като 

асистент в катедрата; 1984 г. – доктор по икономика; 1988 г. – доцент; 2012 г. – професор. 

Преподавани дисциплини: Въведение в туризма, Пътнически агенции и транспорт в туризма, 

Екскурзоводство. 

 

ПРОФ. Д-Р СТОЯН ПЕТКОВ МАРИНОВ 

декан на факултет „Управление” 

 

Завършва специалност „Икономика и организация на туризма” при ИУ-Варна през 1987 г. 1992 г. – 

постъпва като асистент в катедрата; 2007 г. – доктор по икономика; 2009 г. – доцент; 2015 г. – 

професор. 

Преподавани дисциплини: Икономика на предприятието, Съвременни видове туризъм, Управление 

на туризма, Мониторинг на международния туристически бизнес, Мениджмънт на туристическата 

дестинация. 

 

ДОЦ. Д-Р ВЕЛИНА ИВАНЧЕВА КАЗАНДЖИЕВА 

 

Завършва специалност „Икономика и организация на туризма” при ИУ-Варна през 1995 г. 1996 г. – 

постъпва като асистент в катедрата; 2011 г. – доктор по икономика; 2014 г. – доцент. 

Преподавани дисциплини: Въведение в туризма, Пътнически агенции и транспорт в туризма, 

Екскурзоводство. 

 



 

ДОЦ. Д-Р ВИЛИЯН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ 

 

Завършва специалност „География” при СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София през 2002 г. 

2009 г. – постъпва като асистент в катедрата; 2009 г. – доктор по география; 2014 г. – доцент. 

Преподавани дисциплини: Туристически ресурси, География на туризма, Геополитика и 
геостратегия на туризма. 

 

ГЛ. АС. Д-Р ГЕОРГИНА ГЕОРГИЕВА ЛУКАНОВА 

 

Завършва специалност „Международен туризъм” при ИУ-Варна през 1994 г. 1996 г. – 

постъпва като асистент в катедрата; 2012 г. – доктор по икономика. 

Преподавани дисциплини: Хотелиерство и ресторантьорство, Франчайзинг в 

хотелиерството и ресторантьорството, Технология на обслужването в хотелиерството и 

ресторантьорството. 

 

ГЛ. АС. Д-Р МАРИЯ ВЕЛЕВА ВЕЛЕВА 

 

Завършва специалност „Международен туризъм” при ИУ-Варна през 1994 г. 1995 г. – 

постъпва като асистент в катедрата; 2014 г. – доктор по икономика. 

Преподавани дисцилини: Социална психология в туризма, Управление на човешките 

ресурси в туризма, Управление на промяната в туристическите фирми. 

 

ГЛ. АС. Д-Р КРАСИМИРА ДРАГОМИРОВА ЯНЧЕВА 

 

Завършва специалности „Международен туризъм” – бакалавър през 2006 г. и „Туризъм” – 

магистър през 2007 г. 2014 г. – постъпва като асистент в катедрата; 2013 г. – доктор по 

икономика. 

Преподавани дисциплини: Икономика на предприятието, Мениджмънт на туристическата 

дестинация, Управление на туризма. 

 

 

ГЛ. АС. Д-Р ТОДОР КОНСТАНТИНОВ ДЯНКОВ 

 

Завършва специалности „Международен туризъм” и  „Международни икономически 

отношения” – бакалавър през 1999 г. и „Туризъм” – магистър през 2001 г. Завършва 

специалност „Право” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 2012 г. 2008 г. – постъпва като 

асистент в катедрата; 2005 г. – доктор по икономика. 

Преподавани дисциплини: Туристически пазари, Маркетинг в туризма, Маркетингови 

комуникации в туризма. 

 



 ОБЩИНА ВАРНА 
 

 ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА 
 

 СДРУЖЕНИЕ „КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА 
БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОИЗТОК” 
 

 СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
 

 СЪЮЗ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ 
 

 ВАРНЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НА 
РЕСТОРАНТЬОРИТЕ И ХОТЕЛИЕРИТЕ 
 

 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОМЕЛИЕРИТЕ И 
ВИНОЦЕНИТЕЛИТЕ 

 
 ВАРНЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ  

 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ 
 

Катедра „Икономика и организация на туризма” изгражда солидни връзки с туристическата практика. 
Нашите партньори са много – от туристически фирми и неправителствени организации до държавни 
институции, управляващи туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

        

Разположен в район с висок туристически потенциал, Икономически университет - Варна, чрез своята специалност 
„Икономика и организация на туризма”, дава широка перспектива за реализация и усъвършенстване на личностните и 
професионалните умения в туристическата индустрия. Професионалният преподавателски екип осигурява множество 
стажове и практики за студентите по време на обучението, което помага при избора на професионално направление и се 
явява живата връзка между студенти от една страна и бизнес от друга. 

Тихомир Патарински 
Ръководител „Туристически информационен център” Варна 

 

 

Завърших последователно Колежа по туризъм и специалност „Туризъм” в Икономически университет -  Варна. Това ми 
даде възможност за повече от 40 години да остана в сферата на туризма - от екскурзовод до ръководител на различни 
управленски нива в курортите „Златни пясъци”, „Камчия”, „Албена”, „Св.Св. Константин и Елена”. 

Да си възпитаник на специалност „Туризъм” е предизвикателство да придобиеш умения и знания за работа с много хора от 
различни националности и да получиш тяхното признание и обич. 

Жельо Душев 

Председател на Варненска туристическа камара 

 



ТРАДИЦИИ 

Вечер на специалност „Туризъм” 

      

 

Абсолвентски празници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб „Туризъм” 
Клубът има за цел обединяването на бивши и настоящи студенти по туризъм, представители на бизнеса, 

неправителствени организации, общински и държавни ведомства, както и академичната общност. 
Със своите разнообразни мероприятия Клуб „Туризъм” създава възможност за професионално и 

личностно самоусъвършенстване. Членството в Клуба е доброволно. 
 

Студентски вестник „Туризмини” 

В рамките на клуб „Туризъм” през 2016 г. се заражда идеята за създаване на онлайн студентски вестник, 
насочен към дейностите на катедрата и развитието на туризма в гр. Варна. Вестникът се публикува на 
няколко месеца, през учебната година. 



Конференции и форуми 

 

Катедрата е организатор на 10 самостоятелни научни конференции (на всеки 5 години) и съорганизатор 

на още 5 национални научни форума. През 2016 г., по случай 50-годишнината на специалност „Туризъм”, се 

проведе конференция с актуална и значима тематика – „Туризмът в епохата на трансформации”. Освен 

българските участници, са включени учени от 6 страни - Русия, Украйна, Полша, Румъния, Словакия, 

Франция.  

Посочените достижения са основание направление "Туризъм" към катедра "Икономика и организация на 

туризма"да е акредитирано от НАОА за срок от 6 години, считано от 2013 с оценки 9,70 за ОКС "Бакалавър" и 

"Магистър" и 9,62 за ОНС "Доктор". Посочените оценки са най-високи сред сродните специалности в 

страната. 

 

 

 

Пътуващи семинари 

  
Не съм възпитаник на специалност „Туризъм” в Икономически университет – Варна, но повече от 30 

години моят живот е свързан с туризма. Партнирам си както с катедра „Икономика и организация на 

туризма”, така и с Колеж по туризъм – Варна. Възхищавам се на добрите и практически умения на 

квалифицираните преподаватели, на подхода и приятелското отношение към студентите. Наистина това са 

незабравими моменти, наистина какво по-хубаво от това! 

 

Димитър Дичев 

Председател на Сдружение „Култура и туризъм на Българския североизток” 

 



Съставът от ерудирани преподаватели - изследователи от катедра "ИОТ" е гарант за качество на 
обучението и на научните изследвания. Компетенциите на преподавателите, техните връзки с колеги от 
висши училища в страната и чужбина, както и с туристическия бизнес са предпоставка за предоставяне на 
актуални знания и формиране на умения за тяхното приложение от студентите - бъдещи специалисти в 
сферата на туризма.  Успех!  

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА РАКАДЖИЙСКА, ВИПУСК 1969 Г. 
 
Специалност „Туризъм“ е особена специалност. Тя се изучава не само с ума, но и със сърцето. За мен е 

сбъдната мечта и голяма чест да съм част от нея вече 25 години. Пожелавам на всички, които избирате тази 
специалност, да бъдете смели мечтатели, хора с големи сърца, неуморно устремени към лично и 
професионално удовлетворение!  

ГЛ. АС. Д-Р ГЕОРГИНА ЛУКАНОВА, ВИПУСК 1994 Г. 
 

Да си студент в специалност „Международен туризъм” на ИУ-Варна е особена привилегия, уникално 
преживяване, огромно предизвикателство и здрава основа за успешна бъдеща професионална реализация. 
Щастлив съм, че съм част от „армията” бакалаври, магистри и доктори, завършили тази специалност. 

 

ПРОФ. Д-Р МАРИН НЕШКОВ, ВИПУСК ПЕТИ, 1973 Г. 
 

Завърших специалност „Туризъм“ в Икономически университет-Варна и продължавам да работя за нея. 
Безкрайно съм й признателен. Благодарение на нея изживях прекрасни студентски години. Обогатявах се в 
обслужването на български и чуждестранни туристи. Вдъхновявах се в управлението на туристически 
предприятия. Посетих и опознах десетки държави, за да обикна още повече България. И сега като 
преподавател младея духовно сред интелигентни, целеустремени и жизнерадостни студенти по туризъм. В 
следващите си житейски превъплъщения отново и отново ще избирам специалност „Туризъм“, за да работя 
там, където хората се веселят! 

ПРОФ. Д-Р СТОЯН МАРИНОВ, ВИПУСК 1987 Г. 
 

Чувствам се удовлетворена и горда, че съм завършила първата в България университетска специалност 
по туризъм в ИУ-Варна. С отговорност и разбиране, скъпи студенти, ви предлагаме нашия опит и знания, за 
да съпреживеем заедно успеха на личностното и кариерното ви развитие. С творчество, енергия и любов се 
справяме с предизвикателствата по пътя към него. 

ДОЦ. Д-Р ВЕЛИНА КАЗАНДЖИЕВА, ВИПУСК 1995 Г. 
 
Да работиш в катедра "ИОТ" е истинско удоволствие и свидетелство за висок академичен престиж, 

защото специалност "Туризъм" отдавна се е утвърдила като "лице" на Икономическия университет. Убеден 
съм, че още по-голямо удоволствие и гаранция за образователен авторитет е да бъдеш неин възпитаник. 

 

ДОЦ. Д-Р ВИЛИЯН КРЪСТЕВ 
 

Завършила езикова гимназия, тръгнах да търся своя път. Бях наясно със себе си, категорична в избора 
си, следвах сърцето си. Въпреки положителните отговори от университети в чужбина, № 1 в моя "списък на 
мечтите" бе специалност "Туризъм". Така изминаха години, изпълнени с радост, емоции, верни приятели, 
безсънни нощи, изпитни трески, празници и веселие. По-късно в катедрата се реализира една от мечтите ми - 
да бъда преподавател. С катедра "Икономика и организация на туризма", рамо до рамо, отброих много и 
различни  прекрасни моменти. Пожелавам на всички още много незабравими, нестихващи преживявания! 

 

ГЛ. АС. Д-Р КРАСИМИРА ЯНЧЕВА, ВИПУСК 2007 Г. 
 
 

За мен е истинско удоволствие да съм част от екипа на катедра „Икономика и организация на туризма“ - 
енергични и иновативни колеги, които са завършени професионалисти и са отдадени на преподавателската 
си работа със студентите. Пожелавам на всички бъдещи студенти на нашата специалност да се докоснат до 
дълбоките познания за магията, наречена „туризъм“, тя да остане завинаги в сърцата им и след 
дипломирането си да я практикуват като истински виртуози. 

ГЛ. АС. Д-Р МАРИЯ ВЕЛЕВА, ВИПУСК 1994 Г. 
 

Катедра „Икономика и организация на туризма” е дом на огромно семейство от преподаватели и 
студенти. Заедно преплитаме съдбите си, израстваме личностно и професионално и изграждаме 
взаимоотношения за цял живот. 

ГЛ. АС. Д-Р ТОДОР ДЯНКОВ, ВИПУСК 1999 Г. 
 




	2_VK
	3_VK
	4_VK
	5_VK
	6_VK
	7_VK
	8_VK
	9_VK
	10_VK
	11_VK

