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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ   

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – БЛАГОЕВГРАД  

ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2025 Г.  

  

Въведение  

Основание за разработване на стратегията е новата динамика на 
социалноикономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на 
образователната и научноизследователската дейност.  

Стратегията на Колеж по туризъм – Благоевград е съобразена с Националните 
стратегии и програми за развитие на образованието и обучението, Закона за висшето 
образование и Договора от Маастрихт, Договора от Лисабон, Хартата на основните 
права на Европейския съюз и произтичащите от тях политиките в областта на висшето 
образование на ЕС. Акцентът е поставен върху приоритетните области на програмата на 
ЕС за висшето образование, именно:   

1. Привеждане на придобиваните по време на следване умения в 
съответствие с търсенето на пазара на труда;  

2. По-достъпно и по-приобщаващо висше образование и по-широкото му 
популяризиране сред обществото;  

3. Повишаване на капацитета за иновации на висшето образование;  

4. Повишаване на ефективността и на ефикасността на висшето образование.  

 

Стратегически насоки в дейността на висшето училище и постижения   

1. Осигуряване на възможности за квалификация на академичния състав, 
особено по чуждоезиково обучение, нови методи на преподаване и използване на 
информационните и комуникационни технологии  

Ръководството на Колеж по туризъм – Благоевград работи за изграждане на 
устойчиви възможности за квалификация на академичния състав. В съответствие с 
възможностите си като частно училище, Колежът организира курсове и редовни сесии, 
създаващи възможност за разширяване на професионалните знания на 
преподавателите. Осигуряват се и условия за чуждоезиково обучение, като на базата на 
заповед на Ректора на Колежа за всички преподаватели се провежда тримесечен курс 
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по английски език за начинаещи и напреднали, който завършва с полагане на изпит и 
получаване на сертификат.  

2. Активизиране на формите за оценка на качеството на преподаването от 
страна на студентите и академичния състав  

В Колеж по туризъм – Благоевград от 2004 г. е приета и се прилага система за 
осигуряване и поддържане на качеството на обучението и на Академичния състав. 
Разработена е в съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 4 от ЗВО и периодично се 
актуализира, в съответствие с тенденциите в сферата на висшето образование и 
поддържането на качеството на обучение. На тази основа периодично се обновяват 
въпросниците за анкетиране на студентите и представителите на бизнеса.  

3. Реформиране на учебните програми и учебното съдържание  

Ръководството на Колеж по туризъм – Благоевград  е създало условия за 
разработка на нови учебни планове и програми и актуализиране на съществуващите в 
изпълнение на действащото законодателство на Република България. Колежът  е създал 
система от правила за преглед при разработката на учебни планове и програми и 
управление на тяхното изпълнение.   

А. Стимулиране на обновяване на учебните планове и програми   

В Колежа по туризъм се отделя все по по-голямо внимание на спазването на 
основните изисквания, които предопределят повишаването на качеството на 
обучението, сред които и постоянното актуализиране на учебното съдържание на 
преподаваните дисциплини. Обновяването на учебните планове и програми се 
осъществява в съответствие с методическите изисквания за приемственост в тяхното 
съдържание и структура. Системата за разработване и актуализирането на 
съдържанието на документацията, регламентираща съдържанието на образователните 
дейности  в Колеж по туризъм е в съответствие с непрекъснато изменящата се законова 
и подзаконова нормативна база.   

Ежегодно в началото на всяка учебна година на равнище катедри се актуализират 
учебните планове и програми, които се одобряват от Академичния съвет.   

Актуализирането на учебните планове и програми е формулирано като 
задължение за всички членове на академичния състав в Правилника  за устройството и 
дейността на Колежа по туризъм – Благоевград и Правилника за образователните 
дейности.  

Б. Стимулиране на интернационализацията на академичните програми и на 
електронното обучение.   

След 2020 г. Колеж по туризъм – Благоевград отбелязва значителен напредък по 
отношение на международната дейност и сътрудничество. В Колежа са разработени 
Стратегия за развитие на международните отношения на Колеж по туризъм – 
Благоевград за периода 2021 – 2025 г.,  Стратегия за организация и изпълнение на 
проекти за международно сътрудничество по програма Еrasmus+ programme и План за 
международна дейност.   
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Сайта на Колежа е актуализиран, подобрен и е добавена английска версия. Това 
е необходимо условие за популяризирането на колежа и неговата дейност в 

международното пространство. Също така е важно условие за кандидатстването, 
одобряването и осъществяването на преподавателски и студентски мобилности по 
програма Erasmus+ Programme. От значение е също и при участието на колежа в 
европейски и международни проекти за сътрудничество.   

Активизирана е дейността на Колежа по разширяване на международните връзка 
със сродни висши училища. Сключени са договори за сътрудничество по програма 
Erasmus+ Programme в областите бизнес администрация и туризъм със следните 
университети: Университета в Авейро, Португалия, Университета в Биелско Биала, 
Полша и Университета SEU в Диарбекир, Турция. Тяхното наличие е необходимо 
условие за да може колежът да кандидатства пред по Центъра за развитие на човешките 
ресурси за получаване на финансиране, както и да интернационализира академичните 
си програми.  

В. Стимулиране на разкриването на повече съвместни програми   

Колеж по туризъм – Благоевград работи по разкриването на съвместни програми 
с български и чуждестранни партньори. С Познанския университет “Адам Мицкевич”, 
Полша е сключен договор за кооперирано обучение. С Обединени колежи – гр. Патра, 
Гърция е подписан безсрочен договор за образователно сътрудничество.   

За реализиране образователните цели на Колежа и практическата реализация на 
завършващите го ползотворно е сътрудничеството с: ЮЗУ, Благоевград; Европейски 
колеж, гр. Гнезно, Полша; Българска туристическа камара; БХРА, БАХА и др.   

Колеж по туризъм е осъществявал своето сътрудничество на базата на 7 договора 
за международно сътрудничество и 6 договора за сътрудничество с други университети 
и организации от България.  

   Г. Поощряване на увеличаването на учебните програми на чужд език  

Колеж по туризъм – Благоевград е страна по 7 договора за международно 
сътрудничество, аспект на които е и чуждоезиковото обучение.   

Към момента в Колежа се работи по една съвместна програма, в която отделни 
курсове се предлагат на руски и английски език.   

Във връзка с обема на лектори по програма „Еразъм“ се разработват специални 
учебни програми. Те са основа и за актуализиране на учебните планове и програми, по 
които се обучават и българските студенти.   

4. Оптимизиране на процедурите за признаване на сравними образователни 
периоди и степени  

Учебните планове, по които се осъществява обучение в  
Колеж по туризъм – Благоевград са разработени съобразно Наредба 21/30 септември 
2004 г. на Министерството на образованието и науката  за прилагане на система за 
натрупване и трансфер на кредити във висшите училища (ДВ бр.89/2004 г.). В резултат, 
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са налице условия за преносимост на кредити и признаване на образователни периоди 
и степени. Същевременно, налице са и допълнителни възможности за обучение на 
базата на сключените три договора за сътрудничество по програма Erasmus +.  

Както е известно, признаването на образователна степен се осъществява на 
основата на утвърден международен регламент. В този смисъл „творчеството“ свързано 
с тези правила и процедури не би могло да се приеме като добра практика.  

5. Създаване на профил на компетентностите за всяка специалност.  

При оформянето на профилите за компетентност за специалностите в Колежа се 
ползва опит и информация на три нива:  

- Осмисляне и актуализиране на собствения опит и практика;  
- Анализ и заимстване на положителен опит от други висши училища с аналогични 

специалности в страната;  
- Акцентиране на Европейските практики и директиви в тази насока.  

6. Насърчаване и оптимизиране на интеграцията на научноизследователската 
работа в БАН и ССА с висшите училища и с регионите  

Колеж по туризъм – Благоевград подготвя кадри на равнище „професионални 
бакалаври по …“. В съответствие с тази образователна ориентация на Колежа 
научноизследователската дейност на Академичния състав има предимно научно-
приложен и методически характер. В този смисъл научното партньорство с БАН и с други 
научни и академични структури е ориентирано предимно към ползване на вече 
създадени научни продукти, а не толкова към участие в съвместни научни проекти и 
разработки.   

7. Насърчаване на интеграцията (вкл. създаване на съвместни екипи) при 
обучението по направления, които съвпадат в рамките на един и същи регион.  

В Югозападния регион Колеж по туризъм – Благоевград сътрудничи на договорна 
основа с Югозападен университет „Неофит Рилски“. Държавният университет поема 
ангажименти да обучава студенти, завършили в Колежа в следващата образователна 
степен „магистър“.   

8. Създаване на стимули да се прилага новият модел на финансиране на висшите 
училища според резултатите и при определяне на възнагражденията в самото висше 
училище.  

Колеж по туризъм е частно висше училище. То се издържа финансово от студентски 
такси. За съжаление все още структурите на частния туристически бизнес в България не 
проявяват интерес от партньорство в сферата на финансите. С бизнес организациите 
Колежът консултира само учебните планове.  

9. Осигуряване на възможности за квалификация на преподавателите и 
постдокторантите, особено по чуждоезиково обучение, нови методи на преподаване и 
ИКТ.  



5  

  

В Колеж по туризъм – Благоевград се работи по надграждане и разширяване на 
възможностите за квалификация и кариерно развитие на преподавателите. В колежа 
функционира Система за осигуряване и поддържане на качеството на обучението и на 
Академичния състав. В съответствие с нея подобряването на професионалните знания, 
умения, ценности и поведенчески модели на преподавателите е текуща научно-
организационна дейност. Това означава осигуряване на необходимите ресурси за 
повишаване педагогическата квалификация на преподавателите и въвеждане на 
система за внедряване на нови форми, методи, образователни технологии и средства 
за обучение. Кариерното развитие на Академичния състав в  Колежа по туризъм е 
основано на компетентностния подход и мотивираното участие на преподавателите в 
образователния процес.  

10. Стимулиране на за непрекъснато, продължаващо или следдипломно обучение, 
както и на центровете за кариерно развитие  

В съответствие с Цел 8 от Стратегията за развитие на висшето образование (20142020 
г.) и следващият я План за действие, Колеж по туризъм – Благоевград осигурява условия 
за стимулиране на академичния състав за непрекъснато, продължаващо обучение, както 
и на центровете за кариерно развитие.  

В Колежа има създаден Научно-изследователски център, част от дейността на който 
е ориентирана към продължаващо обучение, провеждано чрез допълнително обучение 
и краткосрочни тематични сесии.   

Колеж по туризъм – Благоевград се ръководи от виждането, че кариерните центрове 
имат важна роля за успеха на образователните програми, по които се работи. Ето защо 
се полагат системно усилия за мотивацията на студентите за системно и непрекъснато 
обучение, което да гарантира бъдещата им професионална реализация.   

Към Колежа функционира Кариерен център, който насочва желаещите студенти за 
почасова полудневна или целодневна работа, както и за настаняване на работа след 
завършване на Колежа. Същевременно обаче, Центъра за кариерно развитие 
организира провеждане на срещи с професионалисти от областта на туризма, имащи за 
цел споделяне и предаване на знания и умения към студентите.   

11. Стимулиране на съвместно разработване на учебни планове и програми с 
бизнеса  

Колеж по туризъм има това предимство, че може да партнира активно с добре 
развит туристически бизнес в региона. Това позволява дуалното образование да бъде 
реална практика, а не само пожелателно изискване. Студентите на Колежа получават 
реално допълнително професионално образование и квалификация по време на своите 
учебни практики в конкретни туристически обекти. Това дава възможност теоретичната 
и практическата подготовка да се осъществяват в необходимия синхрон и взаимна 
балансираност.   

12. Продължаване на стимулирането за развитие на електронни форми за 
дистанционно обучение.  
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Колежът не разполага с интернет базирана система за електронно дистанционно 
обучение, но насърчава включването на преподаватели в образователни програми и 
проекти, които биха подпомогнали развитието на електронните форми за дистанционно 
обучение по предлаганите образователни програми.   

В конкретната учебна работа активно се използват интернет – базирана платформа, 
които предлагат информация и теоретични разработки по изучавания материал. В 
бъдеще Колежът има амбицията да започне работа по дистанционно обучение, което 
обаче да бъде съчетано и с класически форми на присъствено обучение.  

  

Заключение  

Изпълнението на стратегията обхваща периода от 2021-2025 година.  

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна академична година и в 
случаи на значителни промени в организацията на работа в Колежа по туризъм или на 
нормативните актове за висше образование.  

Със стратегията за развитието на Колеж по туризъм са запознати всички членове 
на академичния състав, администрацията и студентите.  

 

 

Стратегията е приета на заседание на Академичен съвет с Протокол № 

56/23.12.2020 год.  

  

  


