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Според Наредбата за развитие на академичния състав зо изпълнение на 

минималните национални изисквания и изисквания на НБУ за научна, преподавателска 

и творческа дейност  за заемане на академична длъжност  „доцент“ и Справка за 

оригинални научни приноси към доказателствата по Приложение 2 е изготвена Справка-

самооценка, от която е видно, че са покрити необходимите минимални изисквания по 

групите показатели както следва:  

 

Група А (събрани 50 т. от изискуеми минимален брой 50 т.) 
 

Показател 1 (Дисертационен труд): Тема: “Управление и организация на 

използване на минералните водни ресурси на България за здравен туризъм “, Дата 

на защита: 27.06.2013 г., Научен ръководител: доц.д-р Иван Боевски, Рецензенти: проф. 

д-р Йорданка Йовкова, проф. д-р Боян Дуранкиев, доц.д-р  Иванка Янакиева, Място на 

провеждане: Заседателна зала на Библиотеката  на НБУ, Обем: 169 стр. 

 

Група В (събрани 100 т. от изискуеми минимален брой 100 т.) 
Показател 3 (Хабилитационен труд - Монография):   „ Интегрирано управление в 

туристическите комплекси “, Обем: 231 стр., Издателство НБУ, 2021, Обем: 231, 

Рецензенти: проф. д-р Николина Попова, доц. д-р инж. Минчо Полименов, Научен 

редактор: доц. д-р Ангел Георгев, Издателство на НБУ, 2021, ISBN 978-619-233-147-4 

 

Група Г (събрани 460 т. от изискуеми минимален брой 200 т.) 

Показател 4 (Публикувана монография, която не е представена като хабилитационен 

труд):  

Ризова, Т.,“Аграрен и селски туризъм: преосмисляне на възможностите“,  обем 360, 

Издателство . Аскони, София, 2021,  Рецензенти: проф.д-р Никола Колев,  доц.д-р Иван 

Боевски, доц.д-р Георги Георгиев, редакторски прочит: доц.д-р Ангел Георгиев,  ISBN 

978-954-383-139-5 
 

Показател 5 (Публикувана книга на базата на защитен дистертационен труд : 

 Ризова, Т. „Организация и управление на минералните водни ресурси на България 

за здравен туризъм“, Обем: 128, Рецензенти: доц.д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Ангел 

Георгиев, Изд. „Аскони“, С., 2013, ISBN 978-954-383-071-8 

 

Показател 7 (Статии и доклади в нереферирани издания с научно рецензиране или 

редактирани колективни томове):  

1. Ризова, Т.(2021),Рестартинг  на туризма, сборник „Съвременните реалности- 

проблеми и перспективи“,( стр. 492-500), изд.Аскони, ISBN 978-954—383-137-1 

 

2. Rizova,Т.(2020),Analysis of the impact  of hotel chains on the global tourism 

industry, „Roczniki Ekonomiczne“,Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w 

Bydgoszczy(Poland), referenced and indexed in The Central European Journal of Social 

Sciences and Humanities (CEJSH), ICV index, (157-164), PL  ISSN 1899-9573, 

13(2020) 

 

3. Rizova Т,(2020), The consequences of the COVID-19 pandemic for the tourism 

industry – status and opportunities , „Roczniki Ekonomiczne“,Kujawsko-Pomorska 

Szkoła Wyższa w Bydgoszczy(Poland), referenced and indexed in The Central 

European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), ICV index,(165-172), 

PL ISSN 1899-957,13(2020) 

https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.4/4-2-nras-pril2-mniinbutokpnszadgadp-19-02-2019.xlsx
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.4/4-2-nras-pril2-mniinbutokpnszadgadp-19-02-2019.xlsx
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4. Ризова, Т, (2020),Анализ на влиянието на хотелските вериги върху световната 

туристическа индустрия,Поредица“Лидерство, общество, стратегически 

визии“,1, (с. 417-427), издателство Нов български университет, ISBN 978-619-

233-131-3 

 

5. Ризова,Т,(2019),“Развлекателните паркове в туристическата 

индустрия“,Годишник на департамент „Администрация и управление“, том.4,  ( 

стр. 262-272),  ISSN 2603-297X (Online) https://administracija-i-

upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-

administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-

upravlenie-t-4-2019-issn-2603-297-x-online 

 

6. Rizova,T.(2019),TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF ELECTRONIC AND 

DISTANCE LEARNING-THE NEW EDUCATIONAL PERADIGM FOR THE 

21 st CENTURY,Publisher: Faculty of business economics and 

entrepreneurship,Belgrade,Republic of Serbia,(с.222-227),ISBN 978-86-6069-173-8 

 

7. Ризова,Т.(2019), Събитийният туризъм в контекста на индустрията на 

свободното време,сб.MICE  Туризъм:Фестивали 

,Инсентиви,Конференции,Изложения,Черноморски туристически форум, 

(стр.208-217), изд. Славена,Варна, ISBN 978-619-190-149-4 

, 

8. Rizova Т.(2019),Typological features and functioning  of tourst resorts,сб.Наука и 

современность, Eвразийское  научное объединение,( стр. 266-

270)Москва,ISSN2411-1899 

 

9. Ризова, Т,(2018), Екотуристически атракции в международни дестинации, 

Годишник на департамент „Администрация и управление“, том  3, 2018,( стр.736-

750),ISSN2603-297X(Online)https://administracija-i-

upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-

upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-

297-x-online 

 

 

10. Ризова,Т.,(2018) ПрофессиональньI русский язьIk специалистов в области 

сервиса и туризма,Международного научного симпозиума „Екология язьIка и 

современная коммуникация“, Шуменски университет „Eпископ Константин 

Преславски“,( с.241-246),изд. Химера,ISBN 978-619-7218-43-5 

 

11. Ризова,Т,(2018), Направления иновационного развития туризма Республики 

Болгария,Сборник научньIх статей „ПроблемьI современной 

економики:глобальньIй, национальньIй  и региональньIй  контекст,ГрГУ „Имени 

Янки КупальI“, Гродно,Беларус,(с.134-141),ISBN 978-985-582-232-6 

 

https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-4-2019-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-4-2019-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-4-2019-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-4-2019-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online
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12. Ризова,Т,(2018),Фестивален туризъм в Странджанското Черноморие, 

сб.Черноморски регион- дестинация за устойчиви туристически 

продукти,Черноморски туристически форум,(стр.137-150),изд. 

Славена,Варна,ISBN 978-619-190-122-7 

 

 

13.  Ризова, Т. (2017), Планинският туризъм в концептуалния модел за 

туристическо райониране на България, Годишник на департамент 

„Администрация и управление“, том  2, 2017,( стр.175-184) ,ISSN 2603-297X 

(Online), https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-

na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-

upravlenie-t-2-2017-issn-2603-297-x-online 

 

 

14. Rizova Т.(2017),Envirounment and tourism- problems of interaction  and new 

solutions, Итоги науки в теории и практике,Eвразийское научное 

обеьединение,(161-163), Москва, ISSN 2411-1899 

 

15. Ризова, Т.(2017),Балкански туристически маршрути: “Занаяти, фолклор и 

туризъм“, сборник „Местната идентичност и глобалния туризъм“(стр 228-

242),Черноморски туристически форум, изд.Славена, Варна,ISBN 978-619-190-

090-9 

 

16. Ризова,Т,(2017),Изграждане на нов модел за туристическо райониране в 

България- тенденции,критерии  и подходи за управление,сб.Власт, 

управление и обществено развитие, стр.468-477,Нов българки университет, 

ISBN978-619-233-007-1 

 

17. Ризова, Т. (2016) ,Състояние и възможности за развитие на селския туризъм 

в България, Годишник   на департамент „Администрация и управление“,  том 1, 

Изд. НБУ, 2016, (с. 437-455), ISSN 2603-297X (Online), https://administracija-i-

upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-

upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-1-2016-issn-2603-

297-x-online 

 

 

18. Ризова Т,(2016). Новаторски модел за развитие на туризма в трансграничен 

район Монтана- Ниш. В: Диверсифициране на туристическия продукт по 

примера на туристически район Северно Черноморие - Варна: сборник с доклади 

от кръгла маса, ноември 2016 г., Варна. Варна: Наука и икономика ИУ, 2016, с. 

136-145. ISBN 978-954-21-09-10-5. 

 

19. Ризова, Т.(2016), Легендите на Северозападна България като инструмент за 

развитие на туризма в регион Кула-Зайчар- Видин,( стр.195-203), изд. Стено, 

Варна, 2016, ISBN 978-954-449-889-4  

 

https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-2-2017-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-2-2017-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-2-2017-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-1-2016-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-1-2016-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-1-2016-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-1-2016-issn-2603-297-x-online
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20. Ризова, Т.(2016). Eтъра- туристическа дестинация с възрожденска 

романтика в четири сезона. В: Народните занаяти : минало, настояще и 

бъдеще. Т. 11, [Материали от Дванадесета международна научна конференция 

„Народните занаяти - минало, настояще, бъдеще“, Габрово, 2 септ. 2016 г. в 

рамките на Четиринадесетия международен панаир на народните занаяти 

„Етър“]. Велико Търново: Фабер, 2016, с. 391-397. ISBN 978-619-00-0493-6. 

 

21. Ризова Т,(2016) Нови възможности за развитието на туризма в 

трансгранични региони чрез трансгранично сътрудничество,Търговският и 

туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ  

растеж,  том 1, издателство: Стопанска академия „Д.А.Ценов“-Свищов,( стр. 

238-243),ISBN 978-954-23-1150-8; 

 

 

22. Ризова,Т(2015),Орнитоложки туризъм в България- познавателен туризъм с 

перспективи,( стр. 257-260), Научно списание 

„Инфраструктура&Комуникации“-кн.10,УНСС, ISSN1314-0930 

 

23. Rizova,Т(2015) Transborder protected  territories  in Bulgaria –Europen  parks 

for life,book Sustainable  mountain  in regions: make them  work, publisher Fakel,( 

стр.32-35),ISBN 978-954-411-220-2 

 

24. Ризова, Т(2015),Черноморски туристически форум: Регионалните културно-

исторически продукти на България- единни в многообразието, Нови 

възможности за конкурентоспособен туризъм на Кюстендилски регион чрез 

интегриран туристически продукт на общините, (стр.292-299), изд. Славена, 

Варна,2015, ISBN 978-619-190-040-4. 

 

25. Rizova, T. Science and education-tendencies for development during the 21st 

century. Евразийское научное объединение. 2015, 2(6), pp. 120-122. ISSN 2411-

1899. 

 

26. Ризова, Т.(2015). Изучаването на туризма чрез системния подход. В: Хоризонти 

в развитието на човешките ресурси и знанието: Научна конференция с 

международно участие, Бургас, 12-14 юни 2015 г.: Т. 1.: [Сборник доклади]. 

Ред. кол. Петко ЧОБАНОВ и др. Бургас: Бургаски свободен университет, 2015, 

с. 222-224. ISBN 978-619-712-610-5 

. 

  

27. РИЗОВА, Т. (2014)Балнеотуризъм- алтернатива на масовия туризъм. В: 

Международна научно-практическа конференция „Устойчиво развитие и 

управленски практики: България – Бавария“, 21 ноември 2013 г., [София]. 

състав. и ред. Соня АЛЕКСИЕВА. Русе: Авангард принт, 2014, с. 111-116. ISBN 

978-954-337-236-2. 

 

Показател 9 (Студии в нереферирани издания с научно рецензиране): 
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Ризова, Т. „ Туристически клъстери и регионално развитие“, Изд. „Аскони“, С., 2014, 

ISBN 978-954-383-085-5    ( 15т.) 

Общо за показател Г приети от Комисията по качество точки: 460 точки 

 

       Показател 10 (Публикувана глава от колективна монография):  (в съавторство) 

 

1.Колективна монография (2017) Соня Алексиева, Ирена Емилова,Михаил Михайлов,  

Милена Караилиева,Маргарита Мишева, Теодора Ризова „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  

ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ“, Глава 8. Балнеоложки туризъм,( с. 273-309)“, Изд. „Нов 

български университет“, С., 2017, ISBN 978-954-535-990-3 

 

 

Група Д (събрани 60 т. от изискуеми минимален брой 50 т.) 

Показател 12 Цитирания в монографии или колективни томове с научно 

рецензиране 

 

1. РИЗОВА, Теодора Велева. Дестинации за здравен туризъм в България. В: Здравният 

туризъм: стратегическият потенциал на България: Черноморски туристически 

форум, Варна 2012. ред. кол. Стоян МАРИНОВ и др. Варна: Славена, 2012, (стр. 

159-172) ISBN 978-954-579-945-7. 

Цитирана от: 

ВАСИЛЕВА, Ваня. Природни туристически ресурси на България. Шумен: Химера, 

2018. ISBN 978-619-7218-44-2. [с. 320]  

приети от Комисията по качество точки: 10 точки.  

 

2. РИЗОВА, Теодора Велева. Орнитоложки туризъм в България – познавателен 

туризъм с перспективи. Инфраструктура и комуникации. 2015, год. 5(10), (стр. 257-

259). ISSN 1314-0930.  

Цитирана от: 

ВАСИЛЕВА, Ваня. Природни туристически ресурси на България. Шумен: Химера, 

2018,  (стр. 320) ISBN 978-619-7218-44-2.  

приети от Комисията по качество точки: 10 точки.  

 

3. ЗАХАРИНОВ, Ботьо и Теодора РИЗОВА. СПА индустрията се нуждае от 

уникалност. В: Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза: 

Сборник статии. Състав. и ред. Соня АЛЕКСИЕВА. София: Нов български 

университет, 2011, с. 211-224. ISBN 978-954-535-642-1.  

Цитирана от: 

МАРИНОВА, Надя.  Икономика на туризма: [Уч. за ВУЗ]. София: Нов български 

университет, 2019. ISBN 978-619-233-070-5. [с. 123]  

Цитирана от:  

РАФАИЛОВА, Генка и др. Специализирани видове туризъм: [Учебник]. Варна: 

Наука и икономика, 2012. ISBN 978-954-210-569-5. [с. 113, 117] 

приети от Комисията по качество точки: 20 точки.  
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4. РИЗОВА, Теодора Велева. Планинският туризъм в концептуалния модел за 

туристическото райониране на България. Годишник на департамент 

„Администрация и управление“ [онлайн]. 2017, (2), с. 175-183 [прегледан 19 

ноември 2020]. ISSN 2603-297X. Достъпен на:  

Цитирана от:  

ПОЛИМЕНОВ, Минчо. Качеството на ресторантьорския продукт, здравословно и 

отговорно. В: Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма: сборник с 

научни доклади от международна научно-практическа конференция, 7 март 2019, 

Нов български университет:. София: Аскони-издат, 2019, с. 274-284. ISBN 978-954-

383-125-8. [с. 276, 284] 

приети от Комисията по качество точки: 10 точки.  

 

5. RIZOVA, Teodora Veleva. Rural tourism development, a prerequisite for the preservation 

of Bulgarian traditions. Евразийское научное объединение [online]. 2017, год. 2(23), с. 

126-130. [viewed 07 June 2021]. ISSN 2411-1899. Available from:  

Цитирана от:  

ПОЛИМЕНОВ, Минчо. Глобални специфични нюанси пред балканските 

регионални оператори на ресторанти. International Journal  of sciences  and arts 

[online]. 2020, vol. 1, pp. 521-534 [viewed 07 June 2021]. ISSN 2671-3551. Available 

from: http://ijsa.mk/international-journal-of-sciences-and-arts/ [с. 533] 

Цитирането следва да се отчете по показател 13 Цитирания или рецензии в 

нереферирани списания с научно рецензиране. 

приети от Комисията по качество точки: 5 точки.  

 

6. РИЗОВА, Теодора Велева. Интегрирано управление в туристическите комплекси. 

Рец. Николина ПОПОВА, Минчо ПОЛИМЕНОВ, науч. ред. Ангел ГЕОРГИЕВ. 

София: Нов български университет, 2021. ISBN 978-619-233-147-4.  

Цитирана от:  

ПОЛИМЕНОВ, Минчо. Гъвкавост на хотелиерството и ресторантьорството. 

Взможност за осигуряване на рисковете в сектора. International Journal  of sciences  

and arts [online]. 2020, vol. 2, pp. 482-491 [viewed 07 June 2021]. ISSN 2671-3551. 

Available from: http://ijsa.mk/ijsa-

%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%9

8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-

%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-volume-1/ 

Цитирането следва да се отчете по показател 13 Цитирания или рецензии в 

нереферирани списания с научно рецензиране. 

приети от Комисията по качество точки: 5 точки.  

Общо за показател Д приети от Комисията по качество точки: 60 точки 

 

Група E (събрани 75 т. от О т. - неизискуеми за доцент) 

Показател 16 (Участие в национален научен или образователен проект) - участие 3 

проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: 

https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-2-2017-issn-2603-297-x-online
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-2-2017-issn-2603-297-x-online
http://ijsa.mk/international-journal-of-sciences-and-arts/
http://ijsa.mk/ijsa-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-volume-1/
http://ijsa.mk/ijsa-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-volume-1/
http://ijsa.mk/ijsa-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-volume-1/
http://ijsa.mk/ijsa-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-volume-1/
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1. Схема: BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето 

образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“, Проект BG051PO001-

3.1.07-0039 „Висшето образование по икономика - фундамент на икономиката на 

знанието”, Департамент „Бизнес администрация“ НБУ, 2013-2015, на длъжност 

Ръководител на УТФ Мениджмънт 

2. Проект BG 051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, МОН, 2013-2015, на 

длъжност Академичен наставник 

3. Проект  BG05 М90 P001-1.021-0393   „Повишаване на професионалните 

възможности на служителите на фирма „Славянка“-ЕАД,2.03.2018-30.06.2019  на 

длъжност лектор в обучение 

4. Проект по договор BG05М90P001-1.021-0055 „Устойчива заетост чрез 

инвестиции в човешкия капитал“  на  „Гоуст“ ЕООД като лектор в обучение по 

професия Ресторантьор, код 811060, 1.04.2018-30.06.2019 

5. Проект „Устойчиво професионално развитие“ с договор BG05M90P001-1.057-

0212  като преподавател онлайн и присъствени обучения към „Хепи Фит Груп 

ООД,21.07.20-19.10.20 

Показател №17 

Участие в международен научен или образователен проект 

1. 2017, Научно-изследователска дейност и участие на преподавател(гл.ас д-р 

Теодора Ризова) от НБУ в международната  интердисциплинарна конференция „ 

Dialogue of multiculturalism and truth held within the Congress „ One world-many 

cultures“   на   Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy(Полша) 

(Финансиране на проект от Централен фонд за стратегическо развитие  към 

Настоятелството на НБУ),участник в Конгрес и представяне на резултати от 

изследването с доклад   

2. 2020, Участие  на гл.ас д-р Теодора Ризова  като ръководител на  представителна  

група   за  България  със седем студенти  от БП „Туризъм“-редовно обучение  по   

европейски  проект  „PRO-YOUTH: стратегическо сътрудничество за по-

ефикасни схеми на учене на работното място в областта на културно-

историческия туризъм“ на European Foundation  for Education (EFE),Co-funded  

by the Erasmus + Programme  of  the European Union  и Българската Стопанска 

камара в  гр. Щутгард (Германия)(27.01-1.02.20); 

За приноса за  реализирането на проекта е наградена от председателят на 

Европейската фондация за образование с международни сертификати.  

 

ПО ГРУПА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ Ж: 

 

Показател 22 Наличие на изследователска или творческа програма 

1. Научно-изследователска програма по изследване на системния характер на 

туристическите комплекси,  разработване на концептуален интегриран модел 
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за ефективно  управление в  туристическите комплекси с прилагане на метода 

CAFB. 

приети от Комисията по качество точки: 10 точки.  

Показател 23 (Членство в национални или международни организации и асоциации в 

съответното професионално направление)  

1. Член на  Българската асоциация на експертите в туризма 

2.  Член  на Българския институт по стандартизация – сектор Туристически 

дейности 

приети от Комисията по качество точки: 20 точки.  

 
Група Ж (събрани 410 т. от изискуеми минимален брой 50 т.) 

Показател 29 Водени публични лекции от името на НБУ по покана на ВУ или 

престижни (международни организации (или по покана на НБУ за външни 

кандидати) 
1. Ризова,Т.,Пленарен доклад:  „Intercultural Communication in the Tourism industry“ 

на конгрес: „Един свят-много култури“, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w 

Bydgoszczy ( Полша),26.10.2017 

приети от Комисията по качество точки: 10 точки. 

 

Показател 30 Инициране/ активно участие в създаването на успешно стартирала 

програма 
1.Член на екип  и участие в създаване на нова МП „Управление на  агробизнеса 

и развитие на селските райони“ –редовно обучение , стартирала успешно 2014г. 

2. Член на екип в секция „Туризъм" и участие в трансформиране на БП 

„Туризъм" в  БП „Управление на туризма" с 3 специализации: Културен туризъм, 

Управление на туроператорската и турагентската дейност и Управление на 

хотелиерството и ресторантьорството, каталог 2017/2018 

3. Член на екип в секция „Туризъм“ и  участие в трансформиране в МП 

„Управление на туризма"- ДО   в „Мениджмънт на туристическия бизнес"- 

Дистанционно обучение  за  каталог 2017/2018 

4.  Член на екип в секция „Туризъм“ и участие в докторската програма „Туризъм“  

5.Член на екип  и участие в създаването на съвместната магистърска програма 

„Мениджмънт на туристическия бизнес“ на чужд език между Нов български 

университет и МДЛУ. 

6. Член  на екип и участие в създаването на БП „Туризъм“-Дистанционно 

обучение   и БП „Управление на туризма“- Дистанционно обучение  към  ФДЕНО. 

приети от Комисията по качество точки: 15 точки.  

 

Показател №31 Участие в усъвършенстване на програма и развитие на курсове към 

програма  
 

Курсове разбаротени от гл. ас. д-р Теодора Велева Ризова , 2012-2021 г. 

1.          BUTB 403 Функциониране и развитие на туристически комплекси 

2.          ВUTB601 Преговори и договори в туризма 

3.          ВUTB710 Гастрономия 

4.          ВUTB713 Информационни и резервационни системи в хотелиерството 

5.          ВUTB803 Отговорен туризъм 

6.          BUTB017 Грижа за клиента 

7.          МЕIM202 Тематичните паркове в развлекателната индустрия 
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8.          МВАМ 673 Индустрия на гостоприемството, 

9.          МВАМ673D Индустрия на гостоприемството- ДО 

 

Усъвършенстване на магистърската програма „Мениджмънт на туристическия бизнес“-

редовно и дистанционно обучение. 

приети от Комисията по качество точки: 10 точки.  

 

Показател 32. Организиране и провеждане на научна школа, общоуниверситетски 

научен семинар, научна конференция, научен конгрес, творчески фестивал в НБУ 

(или по покана на НБУ - за външни кандидати 
Организиране и провеждане на  международна научно практическа конференция на  

НБУ: 

1. 7.03.2019 Международна научно-практическа конференция: „Храни и 

опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“ 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Корпус 1, Аудитория 310 „Петър 

Мутафчиев“ 

2. 28 – 29.11. 2019 Международна научно-практическа конференция: 

„Глобални проблеми и регионални решения“ ,гр.Скопие, Република Северна 

Македония, залата на хотел Буш.( (https://administracija-i-

upravlenie.nbu.bg/bg/konferencii). 

3. 27.11.2020 Международна практическа конференция:“Съвременните 

реалности – проблеми и перспективи“, МOODLE, НБУ(https://administracija-i-

upravlenie.nbu.bg/bg/konferencii). 

приети от Комисията по качество точки: 20 точки.  

 

Показател 34. Доказани професионални приложни умения в съотетната научна 

област и професионално направление 

1. Международна награда на гл. ас. д-р Теодора Ризова от  Ректор на Kujawsko-

Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy(Полша ): Сертификат  за принос към 

„Отворени врати на науката“ между  НБУ и Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w 

Bydgoszczy(Полша ),2017 

2. Национална награда на гл. ас. д-р Теодора Ризова: „Златен приз“ – 2012 г. от сп. 

„Туризъм и отдих“ и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на 

България - за висок  професионализъм при обучаване  на кадрите в туризма . 

Приложен доказателствен материал: Международен сертификат за принос към 

„Отворените врати на науката“  и Златен приз. 

приети от Комисията по качество точки: 20 точки.  

Общо за показател Ж приети от Комисията по качество точки: 105 точки 

 

 

ПО ГРУПА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ З: 

Показател №35 Средна оценка от анкетите за удовлетвореност на студентите от 

курс и преподаватели на 4.75 
Съгласно Справката на Центъра за кариерно развитие и обучителни ресурси средната 

оценка за последните 10 семестъра (5 години) на гл. ас. д-р Теодора Ризова като 

преподавател е Отличен 4,75 от максимална 5,00. 

приети от Комисията по качество точки: 10 точки.  

 

https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/konferencii
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/konferencii
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Показател №36 Авторски материали за поне един курс в книжен вид/или в 

MOODLE НБУ 
Гл. ас.  д-р Теодора Ризова обезпечава всички свои курсове (посочени в Показател 31) в 

MOODLE НБУ със свои авторски презентации или свои публикации. 

Книжен вид: 

1. Курс  ВАТВ 825 СПА  туризъм и балнеология – редовно обучение  и BАTB 803D СПА 

туризъм и балнеология  – дистанционно обучение 

Ризова, Т. „Организация и управление на минералните водни ресурси на България 

за здравен туризъм“, Обем: 128, Рецензенти: доц.д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Ангел 

Георгиев, Изд. „Аскони“, С., 2013, ISBN 978-954-383-071-8 

2. Курс  MSRM204 Агротуризъм и регионално развитие – редовно обучение  

Ризова, Т.,“Аграрен и селски туризъм: преосмисляне на възможностите“,  обем 360, 

Издателство . Аскони, София, 2021,  Рецензенти: проф.д-р Никола Колев,  доц.д-р Иван 

Боевски,доц.д-р  Георги Георгиев , редакторски прочит: доц.д-р Ангел Георгиев,  ISBN 

978-954-383-139-5 

3. Курс ВUТВ 403 Функциониране и развитие на туристически комплекси и 

BUTB403D Функциониране и развитие на туристически комплекси- 

дистанционно обучение 

Ризова, Т. „Интегрирано управление в туристическите комплекси“, Обем: 231 стр., 

Издателство НБУ, 2021, Обем: 231, Рецензенти: проф. д-р Николина Попова, доц. д-р 

Минчо Полименов,ISBN 978-619-233-147-4 

приети от Комисията по качество точки: 20 точки.  

 

Показател №38  Ръководство, рецензии на успешно защитили дипломанти или 

участие в комисии за държавни изпити 

Според Отчет за дългосрочно атестиране: Ръководство на дипломанти - 36 студенти; 

Резензии - 49 броя; Участие в комисии за държавни и други изпити-380. 

приети от Комисията по качество точки: 20 точки.  

 

Показател №39 Осигурени практики /стажове на студенти 

„Управление на туризма“ в V семестър в качеството на Ръководител на практика (90 

ч., 9 кр.) ВАТВ 527„Eкскурзоводство". 

1. 2014/15 есен  - Проведена практика  по ВАТВ527  Ескурзоводство(90ч, 9кр). 

Проведени  пешеходни турове“Исторически център София“ с  82 студенти 

разделени  на две гупи. 

2. 2015/16 есен  Проведена практика  по ВАТВ527  Ескурзоводство(90ч, 9кр). 

Проведени  пешеходни турове“Исторически център София“ с  69 студенти 

разделени  на две гупи. 

3.  2016/17 есен Проведена практика  по ВАТВ527  Ескурзоводство(90ч, 9кр). 

Проведени  пешеходни турове“Исторически център София“ с  73 студенти 

разделени  на две гупи 

4. 2017/18 есен Проведена практика  по ВАТВ527  Ескурзоводство(90ч, 9кр). 

Проведени  пешеходни турове“Исторически център София“ с  54 студенти 

разделени  на две гупи 

5. 2018/19 есен Проведена практика  по ВАТВ527  Ескурзоводство(90ч, 9кр). 

Проведени  пешеходни турове“Исторически център София“ с  33 студенти 

разделени  на две гупи 

6. 2019/29 Проведена практика  по ВАТВ527  Ескурзоводство(90ч, 9кр). Проведени  

пешеходни турове“Исторически център София“ с  50 студенти разделени  на две 

гупи 
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7. 2020/21 Проведена практика  по ВАТВ527  Ескурзоводство(90ч, 9кр). Проведени  

пешеходни турове“Исторически център София“ с  31 студенти разделени  на две 

гупи 

8. 2015/16 Пролет - Проведена практика   по  ВАТВ 629 Практика Анализ и оценка  

на конкурентоспособността  в  туризма във Велинград 22-24.04.2016 с 

финансиран организиран превоз с автобус и нощувки на шофьор и ръководител 

на обща стойност  800 лв. от Фонд „Учебни програми“ към БФ; 

Осигурени стажове  на студенти  по  ВАТВ 835 Хотелиерство и ресторантьорство в Парк 

хотел „Витоша“,Хотел „Анел“ София,  СПА хотел „Драгалевци“ София, Глория Палас, 

хотел „Лозевец“ и други в страната. 

приети от Комисията по качество точки: 10 точки.  

 

Показател №40 Осигурено участие на студенти в творчески изяви извън НБУ, 

национални и международни състезания/олимпияди, национални и мегдународни 

научни форуми 

1. Участие като член на екип с Ръководител доц. Радев „Учебно-Тренировъчни 

Фирми“ - като Ръководител на студенти VI семестър от БП „Управление на бизнеса 

и предприемачеството“ - Отговорник на фирма "Глобъл Тур Транс" ( Global Tur 

Trans) и други членове - гл. ас. д-р Милена Караилиева (Furniture Design) и гл. ас. 

д-р Мария Иванова (Zootopia) със съдействието на НБУ и МОН:  

2015/16 Пролет – участие в ХIХ Международен панаир на УТФ ТФ ФЕСТ 2016 „Млад  

предприемач“ Пловдив 22-24.04.2016    

2016/17 Пролет – участие в ХХ Международен панаир на УТФ ТФ ФЕСТ 2017 „Млад  

предприемач“ Пловдив 26-28.04.2017    

     2017/18 Пролет - участие в ХХI Международен панаир на УТФ ТФ ФЕСТ 2018 „Млад  

предприемач“ 26-28.04.2018  

1. Международна награда: Първо място  на   Любомира Павлова F075063 – 

спечели конкурса „Най-добър туристически агент“  от УТФ „ GLOBAL TUR 

TRANS“ на XXI Международен панаир на Учебно-тренировъчните фирми 

ТФ Фест 2018 „Млад предприемач“- Пловдив 

 2018/19 Пролет - участие в ХХII Международен панаир на УТФ ТФ ФЕСТ 2018 „Млад  

предприемач“ 17-19.04.2019  

2. Международна награда: Гергана Златева, Слави Димитров, Лиа Кръстева и 

Борислав Дичев  от  учебно тренировъчната   туристическа фирма   „GLOBAL 

TUR TRANS“  - ООД  бяха наградени  със  златна  почетна купа и обучение по 

коучинг от UNIFY – Образование в Холандия за първо място в конкурса 

„InstaGRAMMY“ на XXII Международен панаир на учебно-тренировъчните 

фирми ТФ ФЕСТ 2019 „Млад предприемач“- Пловдив с ръководител гл. ас. д-р 

Теодора Ризова(ПН 3.9 Туризъм)   

3. Участие като член на екип с гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова  организира и 

проведесъс студенти  от БП „Управление на туризма“- редовно обучение 

Международен пътуващ университет  в Западна Стара планина „БЪДЕЩЕТО  

НА ГРАДА/ ГРАДЪТ  НА БЪДЕЩЕТО   в ( 26.05-1.06.2018) в гр. Чипровци. 

4. Ръководител  на представителна  група за България  със седем студенти от БП 

„Управление на туризма“- редовно обучение  по представяне на развитието на 
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културно-историческия туризъм   по трансевропейския проект в гр. Щутгард- Германия 

от 

 27.01.2020 - 1.02.2020 

  „PRO-YOUTH: стратегическо сътрудничество за по-ефикасни схеми на учене на 

работното място в областта на културно-историческия туризъм“ на European 

Foundation  for Education (EFE),Co-funded  by the Erasmus + Programme  of  the European 

Union  и Българската Стопанска камара; За приноса за  реализирането на проекта бяха 

наградени  от председателят на Европейската фондация за образование с международни 

сертификати. 

приети от Комисията по качество точки: 20 точки 

Общо за показател З приети от Комисията по качество точки: 80 точки 

 

ПО ГРУПА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ И: 

Показател №42 Участие като обучаем в програмата за обучение на преподаватели 

и административен състав на НБУ 

- Участие като Обучаем в качеството на Програмен Консултант в обучение 

„Интегрирана Информационна Система S1, 2014-2015 

Приложен доказателствен материал: 

Справка от Център за обучителни ресурси 

 Участие като Обучаем в качеството на преподавател в Обучение във ФДЕПО 

„Виртуална класна стая за студенти дистанционна форма на обучение“ 

Приложен доказателствен материал: 

 Справка от Център за обучителни ресурси – проведено обучение на преподаватели  

с Обучител - Лили Колова - ДФО, Март 2018 

приети от Комисията по качество точки: 10 точки 

 

Показател №44 Изпълнение на академичните задължения – редовно участие в 

заседанията на Департаментен/ Програмен съвет, спазване на Приемно верме, 

редовно провеждане на учебните занятия 
 Гл. ас. д-р Теодора Ризова   няма невзети занятия. Съгласно справка на 

протоколите от Съветите тя редовно участва в работата на Съвета  към Департамент 

„Администрация и управление“ - справка протоколи от Съветите 

- Участие в Програмен съвет в периода 2012-2021 като Програмен 

Директор/Консултант  

- Редовно участие в Заседанията на Департаментен Съвет като преподавател  и като 

програмен консултант. 

- Редовно провеждане на учебните занятия 

- Редовно спазване на Приемното време 

Приложен доказателствен материал: 

Справка за дългосрочно атестиране в E-Teacher 2012-2021 - лични формуляри за 

отчитане  и оценяване на учебната работа на преподавател на Трудов договор в 

НБУ /27.12.2012  

Личен формуляр за отчитане 2012-2021 

приети от Комисията по качество точки: 10 точки 

 

Показател №45 Участие /ръководство на проект, по който са привлечени външни 

средства и/или студенти в НБУ 
Привлечени български и италиански студенти в програма с двойна диплома "Управление 

и икономика на устойчивото развитие". Привлечени студенти в БП Икономика, Бизнес 
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администрация и Туризъм- български и чуждестранни.  Отговорник за програма с двойна 

диплома с Университет на Урбино. 

приети от Комисията по качество точки: 20 точки 

 

Показател №46 Участие в комисии към факултетите 

Участие като член на Комисия  по организиране и провеждане на КСК  за прием на 

студенти в Дистанционна форма на обучение към ФДЕНО. 

Приложен доказателствен материал: 

Служебна бележка от КСЦ-НБУ за проведена кандидатстудентска кампания 

приети от Комисията по качество точки: 20 точки 

 

Показател №47 Участие в Програмен съвет, Факултетен съвет и/или Академичен 

съвет 
Участие в програмен съвет и департаментен съвет  като програмен директор/програмен 

консултант от 2013 до 2021 г. 

Приложен доказателствен материал: Протоколи от програмни и департаментни 

съвети 

приети от Комисията по качество точки: 15 точки 

 

Показател №48 Участие в академичната администрация на НБУ 
Програмен директор/програмен консултант от 2013 до 2021 г. на  БП „Управление 

на бизнеса и предприемачество“-ДО, БП „Управление на туризма“-ДО, МП „Бизнес 

администрация“-ДО,МП „Мениджмънт на туристическия бизнес“-ДО, МП „Управление 

на агробизнеса и развитие на селските райони“-РО 

приети от Комисията по качество точки: 25 точки 

 

Показател №49 (Няма наказания по КТ). Гл. ас. д-р Теодора Велева Ризова  откакто е 

преподавател в НБУ до момента няма наказания – брой точки 10 

Доказателствен материал: Справка за дългосрочно атестиране на преподавател на 

Трудов договор в НБУ в E-Teacher 2012-2021 

Общо приети от Комисията по качество 10 т. 

Общо за показател И приети от Комисията по качество точки: 110 точки 

 

През Есенен семестър на 2020/2021 г. гл. ас. д-р Теодора Велева Ризова е водила 

лекции в следните основни по специалността курсове:  

BAHR355 Информационни системи за резервации и настаняване в 

хотелиерството 

BAHR158 Въведение в хотелиерството - I част  

BAHR355 Информационни системи за резервации и настаняване в 

хотелиерството 

BAHR582 Преддипломна подготовка за Държавен изпит по хотелиерство I 

част 

BUTB017 Грижа за клиента 

MEIM202 Тематичните паркове в развлекателната индустрия 

MBAM673 Индустрия на гостоприемството 

BUTB803 Отговорен туризъм 

BUTB710 Гастрономи 

BUTB713 Информационни и резервационни системи в хотелиерството. 

 

През Пролетен семестър на 2020/2021 г. гл. ас. д-р Теодора Велева Ризова е 

водила лекции в следните основни по специалността курсове: 
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BAHR458 Организация и управление на хотелиерството  

BAHR465 Мероприятия в хотелиерството - практика  

BAHR682 Преддипломна подготовка за Държавен изпит по хотелиерство II 

част  

BUTB403D Функциониране и развитие на туристически комплекси  

BUTB601D Преговори и договори в туризма  

BATB803D Спа туризъм и балнеология MBAM619D Регионално развитие и 

туризъм  

GEOM208D Екскурзоводство и туристическа анимация  

BATB825 Спа туризъм и балнеология  

BUTB601 Преговори и договори в туризма  

BUTB403 Функциониране и развитие на туристически комплекси  

MSRM204 Аграрен туризъм и регионално развитие  

BCRM316 Управление на комуникациите при продажба на продукти  

BUTB403D Функциониране и развитие на туристически комплекси  

MBAM619D Регионално развитие и туризъм  

BUTB601D Преговори и договори в туризма  

BATB803D Спа туризъм и балнеология  

GEOM208D Екскурзоводство и туристическа анимация 

 

Кандидатът по конкурса гл. ас д-р Теодора Велева Ризова е провела на 12.04.2021 

г. в платформата MOODLE публична лекция на тема „Системи и методи за управление 

в туристическите комплекси“ и е изготвила самооценка в съответствие с минималните 

национални изисквания и изискванията на НБУ. Информацията за проведената от гл. ас 

д-р Теодора Велева Ризова публична лекция е достъпна на страницата на Нов български 

университет на адрес: https://news.nbu.bg/bg/events/publichna-lekciq-sistemi-i-metodi-za-

upravlenie-v-turisticheskite-kompleksi!50949. 

 

Департамент „Администрация и управление“ има приет и утвърден план за 

академично развитие и академичното израстване на гл. ас д-р Теодора Велева Ризова е 

включено в него.  

 

При проверка в НАЦИД, Комисията по качество установи че в публичния регистър 

има вписани достатъчен брой хабилитирани лица с попълнени наукометрични данни за 

съставяне на научно жури в направление 3.9 Туризъм. 

 

Становище на Комисията по качество: 

Членовете на Комисията по качество дават положителна оценка на Департамент 

„Администрация и управление“ за откриване на процедура за участие в конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент” в област 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.9 Туризъм (Интегрирано управление на туризма) с 

потенциален кандидат гл. ас д-р Теодора Велева Ризова. 

 

За изискуемия 5-годишен атестационен период 2014-2019 г. са представени  дейностите 

за научна/творческа заетост съгласно плановете за всеки семестър, като са отчетени и 

допълнителни дейности в рамките на допълнителното атестиране, изпълнени са и 

нормите за учебна заетост съгласно Наредбата за заетост през целия период: 

 

Реализирана натовареност 2013/2014 год:  

В отчета аудиторни 313  часа, извънаудиторни 810 часа. 

(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа)  

https://news.nbu.bg/bg/events/publichna-lekciq-sistemi-i-metodi-za-upravlenie-v-turisticheskite-kompleksi!50949
https://news.nbu.bg/bg/events/publichna-lekciq-sistemi-i-metodi-za-upravlenie-v-turisticheskite-kompleksi!50949
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Реализирана натовареност 2014/2015 год:  

В отчета аудиторни 356 часа, извънаудиторни 870 часа= 

(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа)  

 

Реализирана натовареност 2015/2016 год:  

В отчета аудиторни 370 часа, извънаудиторни 1290часа. 

(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа) 

 

Реализирана натовареност 2016/2017 год:  

В отчета аудиторни 391часа, извънаудиторни 1570 часа. 

(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа) 

 

Реализирана натовареност 2017/2018 год:  

Аудиторни 486  часа, извънаудиторни 1540 часа 

(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа) 

 

Реализирана натовареност 2018/2019 год:  

Аудиторни 505 часа, извънаудиторни 1596 часа 

(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа) 

 

Реализирана  натовареност 2019/2020 год:  

Аудиторни 586  часа, извънаудиторни 1715часа 

(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа) 

 

Реализирана натовареност 2020/21 год: 

Аудиторни  595 часа, извънаудиторни , извънаудиторни 1219 

(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа) 

 

 

 

Във връзка с обяваването на конкурс за „доцент“ в професионално направление 

3.9 Туризъм на 12.04.2021 г. бе проведена Публична лекция на тема “  Системи и 

методи за управление  в туристическите комплекси”. 

https://news.nbu.bg/bg/events/publichna-lekciq-sistemi-i-metodi-za-upravlenie-v-

turisticheskite-kompleksi!50949 

 

За всички посочени дейности са предоставени в Отдел „Личен състав“ 

съответните доказателствени материали, описани и комплектовани, според 

изискванията на действащата Наредба за развитие на академичния състав на НБУ.  

 

15.11.2021г.                                                            гл.ас-д-р Теодора Ризова: 

гр. София 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.nbu.bg/bg/events/publichna-lekciq-sistemi-i-metodi-za-upravlenie-v-turisticheskite-kompleksi!50949
https://news.nbu.bg/bg/events/publichna-lekciq-sistemi-i-metodi-za-upravlenie-v-turisticheskite-kompleksi!50949

