
Специалност Оценки 
балообразуване Специалност Оценки 

балообразуване

Мениджмънт
на туризма

и
свободното 

време
(редовно обуче-

ние)

От дипломата за завър-
шено средно образо-

вание 
1. български език и ли-
тература от курса на 
обучение
2. първи чужд език
3. втори чужд език
4. ДЗИ  по избор 

или
Оценка от  електронен 
тест по чужд език от 
ИУ – Варна или от кан-
дидатстудентски изпит 
по чужд език, положен 
през 2021 г. в друг уни-
верситет в България

Мениджмънт
на хотели и 
ресторанти

(редовно и задочно 
обучение)

От дипломата за завър-
шено средно образова-

ние
1. български език и лите-
ратура от курса на обу-
чение
2. първи чужд език
3. втори чужд език
4. ДЗИ по избор или ТПС, 

или
Оценка от  електронен 
тест по чужд език от ИУ 
– Варна или от канди-
датстудентски изпит по 
чужд език, положен през 
2021 г. в друг универси-
тет в България

•	 ДЗИ	–	Държавен	зрелостен	изпит
•	 ТПС		–	Теория	на	професията	и	специалността	

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ 2021  г.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
В КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

работно време на комисията по прием на документи и записване
от 8.30 до 16.00 ч. в работни дни от седмицата,

в Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна – Трети корпус на ИУ-Варна, 
            бул. «Сливница» 158 А, гр. Варна

Предварителен прием Кандидатстване, класиране, записване

22 март - 1 април 2021 г. Завършили средно образование преди 2021 г.

2 април 2021 г. след 16,00 ч. Обявяване на класиране (неокончателно)

5  и 6 април 2021 г. Записване на приетите в Предварителен прием

Основен прием Кандидатстване, класиране, записване

21 юни – 2 юли 2021 г. Завършили средно образование преди и през 2021 г.

5 юли 2021 г.  след 16,00 ч Обявяване на класиране 

6 юли - 12 юли 2021 г. Записване на приетите в Основен прием

Допълнителна	информация, 
относно кандидатстудентски прием в Колеж по туризъм - Варна,  

можете да получите от:

www.ct-varna.com – Прием
e – mail: college_varna@ue-varna.bg

тел. 052 620 722 
тел. 0879 313 926

адрес: гр. Варна бул. „Сливница“ № 158 А

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛ

ПРИЕМ В ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“ 2021/2022г.

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – ВАРНА
КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

сертифициран по
ISO 9001:2015



Скъпи студенти,

С радост и удоволствие ви приветствам с добре дошли в най-старо-
то висше училище по туризъм в България – Колеж по туризъм-Варна 
при Икономически университет-Варна, наследник на Института по 
международен туризъм (ИМТ).

Нашата мисия е да ви изградим като конкурентоспособни професионалисти в туризма и 
проспериращи личности. За целта се стремим да поддържаме вдъхновяваща и активна среда 
за учене. Среда, в която да придобивате компетенции и качества, с които да правите успешна 
кариера в сферата на туризма и свободното време, както и да се справяте с предизвикател-
ствата на съвременното общество и да допринасяте за неговото развитие.

Образователната и научноизследователската дейност ние осъществяваме в тясно сътрудни-
чество с туристическия бизнес, неправителствени браншови организации, фирми от индус-
трията на свободното време и разбира се, със силната подкрепа на Икономически универси-
тет-Варна. Следвайки традициите на колежа, утвърдени през неговата 58-годишна история, 
ви предлагаме обучение, което е професионално и иновативно, ориентирано към практиката и 
актуалните познания.  Същевременно в колежа кипи активен социален живот, благодарение на 
множество извънаудиторни учебни и неучебни занимания, събития с развлекателен, спортен 
и състезателен характер. 

Ценностите, които ни обединяват, вдъхновяват и създават една отличителна колежанска ат-
мосфера са толерантност, насърчаване на креативността, стремеж към усъвършенстване и 
проява на грижа към бивши и настоящи колеги, клиенти, партньори и гости на колежа, Варна 
и България!

Нека всички заедно да изпълним колежанската визия за постигане на хармония между тради-
ции, професионализъм и иновации!

С уважение,
доц. д-р Генка Рафаилова
Директор на Колеж по туризъм - Варна

ЗАЩОТО:

 Колежът е авторитетно учебно заведение в областта на туризма, с най-висок рейтинг в 
България	за	обучение	по	специалност	„Туризъм“,	образователно	квалификационна	сте-
пен	„професионален	бакалавър“

	 Обучението	е	високо	квалифицирано,	базирано	на	традициите,	но	отговарящо	на	съвре-
менните изисквания на туристическата индустрия.

	 Предлага	професионално	висше	образование,	което	позволява	по-лесна	реализация	в	съо-
тетната	професионална	област	и	конкурентни	предимства	при	търсене	на	работа

 Колежаните изучават чужди езици, които им дават възможност да участват в междуна-
родни програми за мобилност като „Еразъм +“ , както за обучение, така и за практика и 
да	провеждат	летни	стажове	в	туристически	фирми	в	чужбина.

	 След	завършване	на	колежа	се	придобива	ОКС	„професионален	бакалавър“	със	180	креди-
та, което дава възможност за придобиване на ОКС “магистър” в Икономически универ-
ситет	–	Варна	и	други	висши	учебни	заведения	в	България	и	ЕС,	в	професионално	направ-
ление „Туризъм“.

 Таксата за обучение е държавна.

Мениджмънт на туризма и свободното време
Продължителност – 3 години
Форма на обучение – редовна
Професионални знания и умения – за изпълнение 
и управление на дейности  като туроператорска и 
турагентска дейност, екскурзоводство и туристическо 
информационно	обслужване,	в	спортно-развлекател-
ни центрове в туристически и търговски комплекси, 
ваканционни	селища	и	места	за	свободното	време,	в	
културни, спортни и развлекателни сектори,  и др. 
Компетенции	–	социални,	дигитални	и	професионални	
компетенции за успешни предприемачи в туризма, за 
управленски	позиции	на	низово	и	средно	равнище	в	
туристически	фирми,	за	ръководство	на	екипи	в	турис-
тическата индустрия
 Професии и длъжности – 
•	офис-мениджър	и	специалист	в	пътнически	агенции,	
•	представители	на	транспортни	фирми	и	туропера-

тори;
•	мениджър	на	център	информация	и	туристически	

услуги;
•	екскурзовод		и	водач	на	групи;
•	организатор	и	изпълнител	на	специализирани,	тема-

тични и  туристически пътувания;
•	мениджър	екип	и	организатор	на	специални	събития;
•	мениджър	екип	и	организатор	на	спортно-развлека-

телни услуги и на свободното време в атракционни 
обекти;;

•	мениджър	на	културно-информационен,	спортен,	
развлекателен, рекреационен център;

•	мениджър	екип	и	специалист	в	звена	на	общински	
структури и неправителствени организации за дет-
ски и младежки дейности и спорт;

•	мениджър	екип	аниматори	и	аниматор;
•	агент	по	продажбите	в	развлекателни	и	тематични	

паркове, в туристически агенции, във ваканционни 
селища	и	комплекси;

•	мениджър	екип	и	специалист	в	транспортни	инфра-
структурни	обекти	като	летище,	морска	гара	и	други

•	преводач-придружител;
•	бизнес-секретар	и	кореспондент,	вкл.	в	институции	и	

неправителствени	организации	в	сферата	на	туризма	
и свободното време;

•	мениджър	екип	във	фирми	за	обслужване	на	клиенти,	
вкл.	онлайн	платформи

•	мениджър	екип	във	фирми	за		покупко-продажба	на	
недвижима собственост и управление на сгради

Мениджмънт на хотели и ресторанти
Продължителност – 3 години
Форма на обучение – редовна и задочна
Професионални знания и умения – за изпълнение и 
управление на дейности в хотелите и други места за 
настаняване, в заведенията за хранене и развлечение, в 
туристически	комплекси	и	ваканционни	селища.	
Компетенции	–	социални,	дигитални	и	професионални	
компетенции за успешни предприемачи в туризма, за 
управленски	позиции	на	низово	и	средно	равнище	във	
фирми	 с	 предмет	 на	 дейност	 хотелиерство,	 ресторан-
тьорство, развлечения, туристически пътувания, хазарт 
и др., за ръководство на екипи в туристическата индус-
трия
Професии и длъжности – 
•	 управител	на	хотел,	къща	за	гости,	мотел,	къмпинг,	

ваканционно	селище,	апарт-хотел,	детски	и	учениче-
ски лагери и комплекси и други видове места за нас-
таняване 

•	 управител	 на	 ресторант,	 бистро,	 снек-бар,	 кафе-бар,	
дневен,	нощен	бар	и	други	видове	заведения	за	хране-
не и развлечение, вкл. като част от верига или група 
от такива в определен район;

•	 фронт-офис	мениджър	и	старши	администратор	в	хо-
тел и хотелски комплекс, 

•	 салонен	управител	в	ресторант	и	заведение	за	развле-
чение;

•	 мениджър	екип	или	звено	в	атракционни	обекти,	те-
матични и увеселителни паркове;

•	 мениджър	на	звена	в		хотелски	комплекс	като	отдел	
“резервации”, “бизнес-център”, “кетъринг”, “хотел-
ско домакинство” и др.;

•	 мениджър	 на	 звено	 за	 конферентно-конгресна	 дей-
ност и специални събития в хотел, хотелски или ва-
канционен комплекс

•	 изпълнителски	 и	 ръководен	 персонал	 в	 сектор	 об-
служване на клиентите на круизен кораб, транспорт-
ни средства използвани за специализирани туристи-
чески пътувания и др.;

•	 мениджър	екип	във	фирми	за	обслужване	на	клиен-
ти,	вкл.	онлайн	платформи

•	 офис-мениджър	и	специалист	във	фирми	за	недвижи-
ма собственост;

•	 бизнес-секретар,	 вкл.	 в	 институции	 и	 неправител-
ствени	организации	в	сферата	на	туризма	и	др.

Предлагани специалности в ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“
за учебната 2021/2022

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – ВАРНА?


