
Квалификационни профили  

на академичния състав на Колеж по туризъм - Благоевград 

 

№ Име, фамилия 
Научно 

звание/АД 

Научна 

степен 

Научна специалност и 

компетенции 
Преподавани дисциплини 

КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“ 

1. 
проф. д-р Васил 

Жечев 
професор доктор 

Методика на обучението (по 

отрасли и видове науки) 

Туризъм – алтернативни 

форми, спортен туризъм 

Организация на туризма и 

свободното време 

Спорт 

Спортна анимация 

2. 
проф. д-р Мария 

Станкова 
професор доктор 

Туризъм  Видове туризъм 

3. 
проф. д-р Любомир 

Алексиев 
професор доктор 

Медицина Здравни аспекти в туризма 

Здравословни и безопасни 

условия на труд 

4. 
доц. д-р Стоян 

Киров 
доцент доктор 

Туризъм Въведение в туризма  

Технология на 

туристическото обслужване 

Туристическа анимация и 

екскурзоводна дейност 

5. 
доц. д-р Георги В. 

Георгиев 
доцент доктор 

Туризъм Мениджмънт на ловно-

туристическата дейност 

Мениджмънт на хазартно 

туристическата дейност 

6. 
доц. д-р Димитър 

Батуров 
доцент доктор 

Туризъм Фирмена сигурност 

Спа и уелнес туризъм 

Конкурентни стратегии за 

развитие на туризма  

7. 
доц. д-р Стефан 

Кирилов 
доцент доктор 

Туризъм Устойчиво развитие на 

туризма 

Алтернативни форми на 

туризма 

Регионализация и 

инфраструктура в туризма 

Туроператорска, транспортна 

и агентска дейност 

8. 
доц. д-р Димчо 

Тодоров 
доцент доктор 

География, рекреация, 

туризъм 

География на туризма 

Активен отдих и свободно 

време 

Технология на 

хотелиерството и 

ресторантьорството 

9. 
ас. д-р Владимир 

Караджов 
асистент доктор 

География 

Английски език 

ниво С2 

Английски език  

Бизнес английски език 

10. 
ас. д-р Васил Б. 

Василев 
асистент доктор 

Православно богословие Религиозен туризъм  

11. 
ас. д-р Блага 

Русева 
асистент доктор 

Педагогическа и възрастова 

психология 

Мениджмънт на 

професионалния стрес в 

туризма 

12. 
ас. д-р Кирил 

Алексиев 
асистент доктор 

Международно право и 

международни отношения 

Музеен туризъм 

Европейски интеграционни 

процеси 

13. пр. Асен Чаушев 
препода-

вател 
 

Технология на храненето Кетъринг 

Технология на кулинарното 

производство  

14. 
пр. Мариана 

Темелкова 

препода-

вател 
 

География Учебна практика  

КАТЕДРА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

1. 
проф. д-р Мария 

Кичева 
професор доктор 

Администрация и 

управление 

Организационно поведение 

Бизнес етика 

Маркетинг на услугите 

2. 
проф. д-р Милена 

Филипова 
професор доктор 

Икономика и управление 

(Лидерство в управлението). 

Бизнес планиране 

Лидерство и лидерски 

компетенции 



3. 
проф. д-р Димитър 

Вергиев 
професор доктор Икономика и управление 

Основи на счетоводството  

Счетоводство на фирма 

Икономика на туризма 

Туристически пазари 

Цени и ценообразуване 

4. 
проф. д-р Райна 

Димитрова 
професор доктор Икономика и управление 

Управление на човешките 

ресурси 

Офис мениджмънт  

5. 
доц. д-р Дария 

Николиева 
доцент доктор 

Нова и най-нова обща 

история 

Стопанска история 

Кухнята и хранене през 

вековете 

Европейски културни 

маршрути 

Културно-исторически 

туризъм 

6. 
доц. д-р Васил 

Грозданов 
доцент доктор Математически анализ 

Приложна математика 

Дигитализация и 

информационни технологии 

7. 
доц. д-р Бойчо 

Стойчев 
доцент доктор 

Икономика и управление 

(Теории на развитие и 

стопански форми) 

Пари, банки, борси 

Икономическа политика 

Основи на пазарната 

икономика 

Анализ на стопанската 

дейност  

8. 
доц. д-р Манол 

Станин 
доцент доктор 

Теория на държавата и 

правото 

Правна защита на 

търговската марка 

9. 
доц. д-р Силвена 

Йорданова 
доцент доктор 

Администрация и 

управление 

Подбор и управление на 

персонала 

Основи на управлението  

Въведение в бизнес 

администрацията 

Устойчиво развитие 

10. 
гл. ас. д-р Румяна 

Константинова 
доктор доктор 

Администрация и 

управление 

Маркетинг и реклама 

Статистика 

Управление на качеството 

11. 
гл. ас. д-р Марияна 

Вергиева 
асистент доктор Икономика и управление 

Иновации и управление на 

риска 

Логистика  

Управление на проекти 

12. 
ас. д-р Радослав 

Владов 
асистент доктор 

Администрация и 

управление 

Работа в екип 

Бизнес комуникации и 

работа в съвременна 

комуникационна среда 

13. 
ас. д-р Валентин 

Бошкилов 
асистент доктор Икономика и управление 

Инвестиции и инвестиционна 

политика 

Публични финанси 

14. ас. д-р Иван Кочев асистент доктор 
Администрация и 

управление 
Предприемачество 

15. 
ас. д-р Иван 

Ванчев 
асистент доктор 

Теория на държавата и 

правото 
Основи на правото 

16. 
пр. Йордан 

Стоянов 

препода-

вател 
 Счетоводство 

Основи на счетоводството – 

упражнения 

Счетоводство на фирма – 

упражнения 

Пари, банки, борси - 

упражнения 

17. 
пр. Мария 

Джупанова 

препода-

вател 
 Финанси Учебна практика 

 


