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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината “Устойчиво развитие на туризма” (за студенти бакалаври -  редовно и 

задочно обучение) дава възможност за придобиване на знания, умения, ценности и нагласи по 

отношение на взаимовръзка между социално-икономическата дейност на човешкия индивид и 

влиянието върху околната среда. Разбирането на устойчивото развитие изгражда механизъм за 

справяне с взаимосвързаните глобални предизвикателства, пред които сме изправени, 

включително изменението на климата, влошаването на околната среда, загубата на 

биоразнообразие, бедността и неравенството. Учебният предмет въвежда постепенно 

обучаемите през концепцията за устойчиво развитие, регламентите за прилагането му, 

взаимовръзката с туризма, до използването на различни икономически способи за прилагането. 

Дисциплината се базира на PPT лекционни материали, допълнителни материали обогатяващи 

учебния процес, курсов проект и практически коментар по темите по време на семинарните 

занятия.  

Обучението има за цел да подготви студентите с базови теоретични знания по темата, 

осведоменост за информационните източниците, на базата на които да те да намерят решения 

за предизвикателствата на днешното и бъдещето. Образованието трябва да се трансформира и 

да позволява да вземаме информирани решения и да предприемаме индивидуални и колективни 

действия за промяна на обществата и грижата за планетата. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ.  

1.Усвояване на базови познания по темата за устойчивото развитие и затвърждаване  на 
основни понятия и категории в туризма като наука.  

2. Изучване на показателите за устойчиво развитие.  

3. Да се придобият допълнителни знания за устойчивостта на базата употреба на 
различни икономически инструменти.  

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината изисква знания по „Основи на управлението”, „Въведение в туризма” и 

„Основи на маркетинга”.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

ТЕМА 1: Възникване, същност и значение на устойчивото развитие. Структура и сфери на 
приложение на устойчивото развитие.  

ТЕМА 2: Приложение на устойчивото развитие в туризма. Същност и определение на туризма. 
Роля и значение на туризма. Основни понятия и категории в туризма. Проблеми и конфликти в 
управлението на туризма.  

ТЕМА 3: Въведение в устойчивия туризъм. Европейска програма за устойчивия туризъм. 
Регламенти, критерии, препоръки и инициативи. Критерии и индикатори за устойчив туризъм. 
Подход на Световния съвет по устойчив туризъм (GSTC). Системи за управление на устойчивия 
туризъм.  

ТЕМА 4: Външни фактори, влияещи на устойчивия туризъм. Политически фактори. Икономически 
фактори. Социално-културни. Екологични фактори.  

ТЕМА 5: Вътрешни фактори, влияещи на устойчивия туризъм. Местоположение и транспорт. 
Икономически фактори. Демографски фактори. Образование. Здравеопазване. Социално- 
културни. Комунално-битови.  

ТЕМА 6: Политика на устойчивото развитие и алтернативните видове туризъм. Културен туризъм. 
Спортен туризъм. Делови и развлекателен туризъм. Екологичен.  

ТЕМА 7: Устойчиво развитие на дестинация. Политика на управление на природни и 
антропогенни ресурси. Показатели за устойчивото развитие на туристическите дестинации. 
Жизнен цикъл на туристическа дестинация.  

ТЕМА 8: Програми за развитие на устойчив туризъм и добри световни практики. Основни насоки 
за планиране и на политиката в областта на устойчивото развитие на туризма. Техники за 
изпълнение в контекста на настоящия растеж на пазарите 

ТЕМА 9: Приложение на устойчивостта в маркетинга. Зелен маркетинг и стратегии за устойчив 
маркетинг. Маркетинговия микс, инструмент за популяризиране на стратегиите в областта на 
туризма. Стратегии за усвояване на нови продукти 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

За постигане на максимален ефект от изучаване на дисциплината „ Устойчиво развитие 

в туризма“ е заложен комбиниран подход между синтезирани на учебната литература 

презентационни материали и коментар по реални и актуални казуси от практиката. Разяснения 

по възложения курсов проект и писмения изпит за проверка на знанията.  

КУРСОВ ПРОЕКТ  

Студентите правят сравнителен анализ на база предварително зададени показатели за 

представители на два вида икономически единици от туристическата индустрия и политиката им 

за прилагане на устойчиво развитие.  

 МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

 Оценяването на студентите се извършва на база курсов проект и резултат от проведен 

семестриален изпит-тест. Допълнителни указания ще бъдат получени по време на семинарни 

занятия. 
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1. Възникване, същност и значение на устойчивото развитие.  

2. Структура и сфери на приложение на устойчивото развитие.  

3. Приложение на устойчивото развитие в туризма.  

4. Същност и определение на туризма.  

5. Роля и значение на туризма.  

6. Основни понятия и категории в туризма.  

7. Проблеми и конфликти в управлението на туризма.  

8. Въведение в устойчивия туризъм.  

9. Европейска програма за устойчивия туризъм. Регламенти, критерии и инициативи.  

10. Критерии и индикатори за устойчив туризъм.  

11. Подход на Световния съвет по устойчив туризъм (GSTC).  

14. Системи за управление на устойчивия туризъм.  

15. Външни фактори, влияещи на устойчивия туризъм. Политически фактори. Икономически 
фактори. Социално-културни. Екологични фактори.  

16. Вътрешни фактори, влияещи на устойчивия туризъм. Местоположение и транспорт. 
Икономически фактори. Демографски фактори. Образование. Здравеопазване. Социално- 
културни. Комунално-битови.  

17. Политика на устойчивото развитие и алтернативните видове туризъм. Културен туризъм. 
Спортен туризъм. Делови и развлекателен туризъм. Екологичен.  

18. Устойчиво развитие на дестинация. Политика на управление на природни и антропогенни 
ресурси.  

19. Показатели за устойчивото развитие на туристическите дестинации.  

20. Жизнен цикъл на туристическа дестинация.  

21. Програми за развитие на устойчив туризъм и добри световни практики. Основни насоки за 
планиране и на политиката в областта на устойчивото развитие на туризма.  

22. Техники за изпълнение в контекста на настоящия растеж на пазарите 

23. Приложение на устойчивостта в маркетинга. Зелен маркетинг и стратегии за устойчив 
маркетинг.  

24. Маркетинговия микс, инструмент за популяризиране на стратегиите в областта на туризма.  

25. Стратегии за усвояване на нови продукти 
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