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І. А Н О Т А Ц И Я
Дисциплината „Пътнически агенции и транспорт в туризма“ е основна от групата на
„специалните задължителни“ дисциплини от учебния план за студенти от специалности
„Мениджмънт на туризма“ и свободното време“, формираща тяхната професионална
специализация.
Целта на обучението по “Пътнически агенции и транспорт в туризма” е да бъдат
усвоени знания, умения и компетентности, свързани най-общо с дейността на предприятията за
организаторска и посредническа дейност в туризма и пътническия транспорт, с акцент върху
взаимовръзките му с туризма.
Дисциплината обединява две взаимосвързани области - посредничеството и транспорта
в туризма, което определя и нейния предмет: изучаване на теоретични и приложни въпроси от
дейността на пътническите агенции и туристическия транспорт.
Обучението по нея цели придобиване на специализирани знания и умения за управление на тези
дейности и организиране на туристически пътувания. Тези знания се очаква да формират
разбиране за същността, типологията, ролята, значението, историята и тенденциите в
развитието на туроператорската и посредническата дейност в туризма; участието на
пътническия и туристическия транспорт в системата на туристическото обслужване.
Акцентът във втората част на дисциплината се поставя върху взаимовръзката “туризъмтранспорт”.
Приложението на получените знания и умения по дисциплината е в областта на
подготовката и планирането на туристически пътувания; съдържанието и управлението на
дейността на пътническите агенции; особеностите и организацията на туристическия
транспорт.

ІІ. ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ
No.
по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

ТЕМА 1. ПЪТНИЧЕСКАТА АГЕНЦИЯ
1.1. Същност и определение
1.2. Основни дейности
1.3. Класификация
1.4. Роля и значение
ТЕМА 2. ОРГАНИЗАТОРСКА (ТУРОПЕРАТОРСКА) ДЕЙНОСТ НА
ПЪТНИЧЕСКАТА АГЕНЦИЯ
2.1. Туроператори - характеристика, функции и задачи
2.2. Планиране и организиране на туристически пътувания с обща цена
2.3. Организация на продажбите на туристическите пътувания с обща цена
Провеждане на организираните туристически пътувания с обща цена
Гост - лектори, представители на туроператори, теми - проблеми при
2.4. наемане
на
транспорт,
програми
и
калкулации
на
екскурзии,предлагани на място срещу доп.заплащане,проблеми,
свързани с отлив на туристи поради кризисни ситуации
ТЕМА 3. АГЕНТСКА (ПОСРЕДНИЧЕСКА) ДЕЙНОСТ
3.1. Туристически агенти - определение, функции и съвременни
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3.2.
3.3.
3.4.

4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.
5.3.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.1.
9.2.
9.3.

характеристики
Фактори, определящи развитието на посредническата дейност в
туризма
Тенденции в развитието на посредническата дейност в туризма
Бъдещи сценарии за развитие на посредническата дейност в туризма
ТЕМА 4. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ
АГЕНЦИИ
Предшественици на съвременните пътнически агенции
Томас Кук - приноси в развитието съвременните пътнически агенции
Развитие на пътническите агенции след Втората световна война
ТЕМА 5. ПЪТНИЧЕСКИ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Възникване и развитие на пътническите агенции в България
Правно регламентиране на пътническите агенции
Характеристика на съвременните пътнически агенции
ТЕМА 6. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЪТНИЧЕСКИЯ И
ТУРИСТИЧЕСКИЯ ТРАНСПОРТ
Същност на пътническия транспорт и ролята му в общественото
развитие
Туристически
транспорт
определение
и
съдържателна
характеристика
Взаимодействия между туризма и транспорта
Показатели за характеристика на пътническия и туристически
транспорт
ТЕМА 7. ПЪТНИЧЕСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
Технико-икономически особености на железопътния транспорт и
ролята му в туризма
Материална база на железопътния транспорт и организация на
експлоатацията й
Туристически пътувания с железопътния транспорт
Развитие, проблеми и перспективи на пътническия железопътен
транспорт в Р. България
ТЕМА 8. ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
Технико-икономически особености на автомобилния транспорт и
ролята му в туризма
Материална база на автомобилния транспорт и организация на
експлоатацията й
Туристически пътувания с автомобилния транспорт
Развитие, проблеми и перспективи на пътническия автомобилен
транспорт в Р. България
ТЕМА 9. ПЪТНИЧЕСКИ ВОДЕН ТРАНСПОРТ
Технико-икономически особености на водния транспорт и ролята му
в туризма
Материална база на водния транспорт и организация на
експлоатацията й
Туристически пътувания с водния транспорт
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.
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Развитие, проблеми и перспективи на пътническия воден транспорт в
Р. България
ТЕМА 10. ПЪТНИЧЕСКИ ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
Технико-икономически особености на въздушния транспорт и ролята
му в туризма
Материална база на въздушния транспорт и организация на
експлоатацията й

3

1

1

1

30

15

Туристически пътувания с въздушния транспорт
Развитие, проблеми и перспективи на пътническия въздушен
транспорт в Р. България
ТЕМА 11. ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТНИ ТАРИФИ
Същност и съдържание на пътническите транспортни тарифи
Международни пътнически транспортни тарифи
Специални тарифи и условия за превоз при туристически пътувания
Ценообразуване в пътническия транспорт в Р България
ОБЩО:

ІІІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ:
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1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА
Семестриален (текущ) контрол
Презентация на пътническа агенция
Решаване на калкулации на екскурзии, на самолетни билети по
чартърна верига и няколкодневни обиколни пътувания
Курсов проект – Съставяне на план - програма на организирано
туристическо пътуване с обща цена (ОТПОЦ)
Общо за семестриален контрол:
Сесиен (краен) контрол
Тест с отворени и затворени въпроси
Общо за сесиен контрол:
Общо за всички форми на контрол:
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