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АВТОБИОГРАФИЯ 
 

 

 

 

 

 

Лична информация  
  

Име, презиме и фамилия ТАНЯ ПЕТРОВА ПАРУШЕВА 

Служебен адрес София – 1700 

Студентски град „Христо Ботев“, бул. „8-ми декември” 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС) 

Катедра „Икономика на туризма” 

Кабинет 2134, нов корпус 

Служебен телефон +359 2 8195 441 

E-mail Служебен: t_parusheva@unwe.bg ; Личен: t_parusheva@abv.bg 

Националност българка 

  

Образование  
  

Период Октомври 2011 г. – до момента 

Организация Университет за национално и световно стопанство – София, България 

Академична длъжност  Професор 

Област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки” 

Професионално направление 3.8. „Икономика” 

Научна специалност „Икономика и управление (глобализация в туризма)” 

Период Януари 2006 г. 

Организация Висша Атестационна Комисия (ВАК) при Министерски съвет на Република 

България 

Придобито научно звание  Доцент 

Научна специалност 05.02.18. „Икономика и управление 

(социална психология и туристическо поведение)” 

Период Февруари 2001 г. 

Обучаваща организация Университет за национално и световно стопанство – София 

Придобита научна степен  Доктор по икономика 

Научна специалност 05.02.18. „Икономика и управление (по отрасли)” 

Защитен дисертационен труд на тема: 

„Туристическата мотивация (теоретико-приложни проблеми)” 

ВАК при Министерски съвет на Република България 

Период 1978 – 1982 г. 

Организация Висш финансово-стопански институт „Д. А. Ценов”, гр. Свищов 

(сега Стопанска академия) 

Придобита квалификация  Магистър „Икономист-счетоводител” 

  

Професионално развитие 
 

  

Период 1990 – 1993 г. 

Организация Институт за следдипломна квалификация при УНСС – София 

Заемана длъжност  Хоноруван преподавател по английски език 

Период 1990 – 1993 г. 

mailto:t_parusheva@unwe.bg
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Организация Висш Лесотехнически Институт – София 

Заемана длъжност  Хоноруван преподавател по английски език 

Период 1993 г. – до момента 

Организация  Университет за национално и световно стопанство – София, 

на първи основен трудов договор 

Заемана длъжност  Преподавател в катедра „Икономика на туризма“ 

1993 г. – спечелен конкурс за редовен асистент по „Маркетинг и мениджмънт 

в туризма” в катедра „Международен туризъм” при УНСС – София; 

Септември 1993 г. – асистент; 

Декември 1995 г. – старши асистент; 

Февруари 1999 г. – главен асистент; 

Февруари 2001 г. – главен асистент, доктор; 

Януари 2006 г. – доцент, научна специалност 05.02.18. „Икономика и 

управление (социална психология и туристическо поведение)”; 

Октомври 2011 г. – професор, научна специалност „Икономика и управление 

(глобализация в туризма)”. 

  

Специализации 

и обучения 

 

  

Период Юни 1992 г. 

Обучаваща организация Атински университет по икономика и бизнес, Атина, Гърция 

Придобита специализация  Икономика на туризма 

Период Юли 1993 г.  

Обучаваща организация Институт по мениджмънт, Атина, Гърция 

Придобита специализация  Туристически мениджмънт 

Период Май 1994 г. 

Обучаваща организация Институт по туризъм, гр. Анже, Франция 

Придобита специализация  Туристически маркетинг 

Период Юни 1994 г. 

Обучаваща организация Балеарски университет, Палма де Майорка, Испания 

Придобита специализация  Маркетинг и мениджмънт в туризма 

Период Юни 1995 г. 

Обучаващи организации Европейски съюз; Икономически университет, Варна, България 

Проведено обучение  Управление на свободното време 

Период Декември 2012 г. 

Обучаваща организация Обединение „Консултанти за сертифициране на качеството в туризма”, 

София, България  

Проведено обучение  Национални системи за сертифициране на качеството и 

устойчивото развитие в туризма 

Период Септември 2018 г. 

Обучаваща организация Община Къйъкой, Турция 

Придобита специализация  Опазване на културното наследство и културното многообразие – 

връзка между два народа 

Период Септември 2018 г. 

Обучаваща организация BIG BERRY, Словения 

Придобита специализация  Създаване и развитие на франчайз система на хотелиерски бранд 

  

Преподавателска 

дейност 
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Преподавани дисциплини 

 

1). В ОКС „бакалавър“ 

 Титуляр на лекционни курсове и ръководство на семинарни занятия 

по учебните дисциплини: „Маркетинг в туризма“, „Управление на 

туризма“, „Маркетингови проучвания в туризма“, „Реклама в туризма“, 

„Реклама на интелектуалната собственост“, „Туристически маркетинг”, 

„Туристически мениджмънт”, „Основи на управлението”, „Култов 

туризъм”, „Основи на туризма”, „Хотелиерство и ресторантьорство”, 

„Кетъринг”, „Социална психология и туристическо поведение”. 

 Титуляр на лекционни курсове и ръководство на семинарни занятия 

на английски език по учебните дисциплини: 

 “Hospitality and Restaurant Management” – ІІІ курс, специалност 

„Икономика на туризма с преподаване на английски език” и 

чуждестранни студенти по програма „Еразъм +”; 

 “Social Psychology and Tourist Behaviour” – ІV курс, специалност 

„Икономика на туризма с преподаване на английски език” и 

чуждестранни студенти по програма „Еразъм +”; 

 “Cultural Tourism” – ІV курс, специалност „Икономика на туризма с 

преподаване на английски език” и чуждестранни студенти по програма 

„Еразъм +”. 

2). В ОКС „магистър“ 

 Титуляр на лекционни курсове на английски език пред студенти от 

специалност „Икономика на туризма и свободното време” (редовно 

обучение), съвместна магистърска програма между УНСС, София и 

University Du Littoral Cote D’Opale (ULCO), France, по дисциплините: 

„Университетска методология”, „Професионално ориентиране и търсене 

на стаж”, „Нови технологии, прилагани в туризма”, „Европейско 

наследство и география”, „Култура и териториално развитие”, 

„Наследство и туристически потенциал”, „Туризъм и литература”. 

Преподавани дисциплини 

понастоящем 

Титуляр на лекционни курсове и ръководство на семинарни занятия 

в УНСС, София по учебните дисциплини: 

 1). в ОКС „бакалавър“ 

 „Хотелиерство и ресторантьорство” – ІІІ курс, специалност „Икономика 

на туризма”; 

 „Социална психология и туристическо поведение” – ІV курс, специалност 

„Икономика на туризма”; 

 „Културен туризъм” – ІV курс, специалност „Икономика на туризма”. 

 2). в ОКС „магистър“ 

 „Глобализация в туризма“ – в специалности „Международен туризъм” 

(редовно обучение) и „Мениджмънт в туризма” (дистанционно 

обучение); 

 „Управление на свободното време“ – в специалности „Международен 

туризъм” (редовно обучение) и „Мениджмънт в туризма” (дистанционно 

обучение). 

Международна 

преподавателска мобилност 

 Изнесени лекции на английски език пред чуждестранни студенти по 

програма „Еразъм +” в International University College. 

Преподавателска 

мобилност в страната 

В периода 2005 – 2020 г. преподавател на втори трудов договор, гост-

професор и хоноруван преподавател в други висши училища в страната: 

 Институт за следдипломна квалификация при УНСС, София; 

 Колеж по икономика и администрация, Пловдив; 

 Киевски славистичен университет, София; 
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 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна и филиал 

Смолян; 

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, филиал Смолян; 

 Лесотехнически университет, София; 

 Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, Пловдив и 

филиал София; 

 Аграрен университет, Пловдив. 

Работа със студенти, 

докторанти 

и специализанти 

 Научен ръководител на дипломни работи – над 200; 

 Научен ръководител на студенти по изготвяне на научни доклади за 

участие в международни факултетни и катедрени научни конференции; 

 Научен ръководител на учебната практика на студентите от ІV курс, 

ОКС „бакалавър”, специалности „Икономика на туризма” и „Икономика 

на туризма с преподаване на английски език” при УНСС – София; 

 Научен ръководител на учебната практика на студентите от 

специалност „Икономика на туризма и свободното време”, магистърска 

програма между УНСС, София и University Du Littoral Cote D’Opale 

(ULCO), France; 

 Научен ръководител на магистърска програма 

– специалност „Международен туризъм”, редовно обучение, 2 семестъра; 

 Научен ръководител на 8 успешно защитили докторанти по научна 

специалност „Икономика и управление (туризъм)”. Към момента в процес 

на обучение са 3 редовни докторанти; 

 Преподавател и научен ръководител на специализанти в Института за 

следдипломна квалификация при УНСС, София. 

  

Научноизследователска 

дейност 

 

  

Области на научни интереси Глобализация в туризма, Културен туризъм, Управление на свободното 

време, Социална психология и туристическо поведение, Хотелиерство и 

ресторантьорство. 

Научни публикации За периода 1996 – 2020 г. реализирани общо 123 научни публикации на  

6 езика, в т.ч. по видове: 

  монографии – 7 (в т.ч. 1 на английски език); 

  книга – 1; 

  студии – 7; 

  научни статии – 38 (в т.ч. 12 на английски, 2 на френски и 3 двуезични – 

на български и английски език); 

  научни доклади – 60 (в т.ч. 11 на английски, 1 на немски, 1 на испански 

и 1 на руски език); 

  учебници – 10 (в т.ч. 2 на английски език). 

Участие в научни форуми 

в чужбина 

 

Период на провеждане Юли 2018 г. 

Място на провеждане  Vienna, Austria 

Научен форум Synthesis of science and society in solving global problems, 

Certificate of Participation 

Период на провеждане Май 2018 г. 

Място на провеждане  Lisbon, Portugal 

Научен форум Perspectives of modern scientific research, 
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Certificate of Participation 

Период на провеждане Април 2018 г. 

Място на провеждане  Madrid, Spain 

Научен форум Problems of the development of modern science: theory and practice, 

Certificate of Participation 

Период на провеждане Март 2018 г. 

Място на провеждане  Namur, Belgium 

Научен форум Problems of modern science, 

Certificate of Participation 

Период на провеждане  Ноември 2017 г. 

Място на провеждане  Roma, Italy 

Научен форум International Research and Practical Conference “Science and society”, 

Certificate of Participation 

Период на провеждане  Октомври 2017 г. 

Място на провеждане  Coventry, United Kingdom 

Научен форум International Research and Practical Conference “World Scientific Expanse”, 

Certificate of Participation 

Период на провеждане Юни 2013 г. 

Място на провеждане  Athens, Greece 

Научен форум International Conference on Tourism and Hospitality 

Период на провеждане Октомври 2013 г. 

Място на провеждане  Sofia, Bulgaria – Belgrade, Serbia 

Научен форум International Scientific Conference “Cultural Corridor via Diagonalis Cultural 

Tourism without Boundaries” 

Период на провеждане Ноември 2013 г. 

Място на провеждане  Baku, Azerbaijan 

Научен форум International Conference “Tourism and Recreation in the 21-st Century: 

Problems and Perspectives” 

Период на провеждане  Ноември 2004 г. 

Място на провеждане  Nish, Serbia 

Научен форум International Scientific Conference, organized by the Faculty of Economics at the 

University of Nish 

Период на провеждане  Ноември 2003 г. 

Място на провеждане  Nish, Serbia 

Научен форум  International Scientific Conference, organized by the Faculty of Economics at the 

University of Nish 

  

Научноизследователски 

проекти 

 

  

Общо и по видове За периода 1993 – 2020 г. ръководство и участие в 28 

научноизследователски проекта, в т.ч.: 

 16 международни; 

 12 национални; 

 ръководител на 2 международни; 

 експерт-консултант, преподавател и участник в 26. 
  

  

Заемани изборни 

длъжности 

 

  

  Заместник декан по научноизследователската дейност на факултет 
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„Икономика на инфраструктурата” при УНСС, София, 2007 – 2015 г.; 

  Член на Програмния Съвет по научноизследователска дейност на 

УНСС, София, 2007 – 2015 г.; 

  Член на Факултетния научен съвет на факултет „Икономика на 

инфраструктурата” при УНСС, София, 2010 – 2011 г.; 

  Председател на Атестационната комисия на факултет „Икономика на 

инфраструктурата” при УНСС, София, 2011 – 2015 г.; 

  Член на Факултетния Съвет на факултет „Икономика на 

инфраструктурата” при УНСС, София, 1996 – 2019 г.; 

  Научен секретар на катедра „Икономика на туризма” при УНСС, 

София, 2004 – 2019 г.; 

  Член на Комисията по качество на обучението към факултет 

„Икономика на инфраструктурата” при УНСС, София, 2004 – 2015 г.; 

  Председател на Комисията по предложенията към Общото събрание 

на факултет „Икономика на инфраструктурата” при УНСС, София, 2015 

– 2020 г.; 

 Член на Факултетната комисия за насърчаване и оценяване на 

научноизследователската дейност (ФКНОНИД) на факултет 

„Икономика на инфраструктурата” при УНСС, София, 2017 – до 

момента; 

 Член на Националния съвет по маркетинг и реклама в туризма към 

Министерството на туризма на Република България, 2017 г. – до 

момента; 

 Член на Контролния съвет на УНСС, София, 2019 г. – до момента. 

  

Членство в научни 

и професионални 

организации 

 

  

  Член на Съюза на учените в България (СУБ), 2010 г. – до момента; 

 Член на Комисията по етика при СУБ, 2010 г. – до момента; 

 Член на Съюза на икономистите в България, 2010 г. – до момента; 

 Член на Българска туристическа камара, 2010 г. – до момента. 

  Член на Научни журита за придобиване на ОНС „доктор”, НС 

„доктор на науките” и заемане на академичните длъжности „главен 

асистент”, „доцент” и „професор” по професионални направления: 

 3.8. „Икономика”; 

 3.9. „Туризъм”; 

 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки”. 

  Експерт в Националната агенция за оценяване и акредитация на 

висшите училища към Министерски съвет на Република България; 

  Консултант в Национален център за информация и документация към 

Министерството на образованието и науката, Република България, 2010 

– 2011 г. 

  Консултант във Фондация „Созопол”, 2016 г. – до момента. 

  

Членство в редакционна 

колегия 

 Член на редакционната колегия на International Journal of Balkan 

Ecology, индексирано в световноизвестни бази данни, 2010 г. – до 

момента. 
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Награди  Грамота от факултет „Икономика на инфраструктурата” при УНСС – 

София за принос в развитието на Факултета; 

 Плакет от Варненска туристическа камара за цялостен принос в 

работата на Черноморски туристически форум. 

  

Майчин език  Български 

  

Чужди езици  Английски, немски и руски – писмено и говоримо. 

  

Социални умения 

и компетенции 

 Аналитичност, комуникативност, умения за работа в динамична 

работна среда, умения за работа в екип и управление на екипи; 

 Опит и умения за работа в мултикултурна среда; 

 Участие в международни и национални научни конференции, 

симпозиуми, кръгли маси и семинари в областта на туризма. 

  

Организационни умения 

и компетенции 

 Опит и умения в организирането и провеждането на международни и 

национални научни форуми на факултетно и катедрено равнище; 

 Отговорност, организираност, стремеж към непрекъснато развитие и 

самоусъвършенстване; 

 Лидерство, добър контрол върху качеството на осъществяваните 

дейности; 

 Умения за управление на хора, разпределяне и контрол на задачите в 

екипа. 

  

Технически умения  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet. 

  

Артистични умения 

и компетенции 

 Акордеон, фанфари (пиколо, сопран, акомп), солово и хорово пеене, 

народни танци. 

  

Свидетелство 

за управление на МПС 

 Категории: B – октомври 1984 г.; Tkm – Май 1978 г.; M – Май 1978 г. 

 

 

 

 

Изготвил: проф. д-р Таня Парушева 


