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Курсова работа 

 

На тема 
 

 

Човешки ресурси в туризма 
 

Създаването на микро компании в туристическия сектор 

подпомага, развитието на местните икономики, особено ако те работят в 

синергия с локалната околна среда. Добрите практики в сферата на 

управление на човешките ресурси, подпомагат МСП в туризма да 

развият способност да свързват икономическия си растеж с фирмените 

стратегии за обучение, квалификация и развитие на персонала съобразни 

с текущата икономическа ситуация. Развитието на практики и методики 

за обучение, самообучение и дистанционно обучение са заложени в 

Европейските директиви. Практическото ръководство предлага 

професионални критерии за дефиниране на квалификацията и уменията 

на работещите в туристическия сектор, признати от различни страни в 

европейския съюз. 

Туризмът и съответно хотелиерският бизнес са много чувствителни 

към факторите на околната среда. Цялостният анализ на обкръжаващата 

среда определя нуждата от разработване на ефективна маркетингова и 

организационна политика. В сърцето на цялата туристическа индустрия 

са основно услугите, предоставяни от хора на хора. Както отделният 

човек се влияе и променя от заобикалящите го явления, така и 

туристическият отрасъл изживява своето израстване. Туристът, който 

търси само луксозно място за отсядане, е вече минало. Днес материално-

техническият лукс вече не предизвиква възхита. За голяма част от хората 

- клиенти на туристическата индустрия, луксът се превъръща в 

ежедневие, жизнена необходимост.  

Поради изострянето на конкуренцията в туристическия отрасъл и 

на национално и на международно равнище все повече се залага на 

високото качество на човешкия ресурс. Човешкият ресурс на фирмата 

ще стане може би едно от най-важните конкурентни предимства на 

фирмите, просто защото другите източници на конкурентно предимство 

вече ще бъдат изчерпани. Знанията и уменията превръщат човешките 
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ресурси в стратегически ресурс на фирмата, а самите знания и умения 

могат да се постигнат чрез качествено образование, но и периодично 

обучение и повишаване на квалификацията. Високо квалифициран 

персонал е необходим на всички равнища в туристическия бранш - от 

най-високо ниво на вземане на решения до ниските равнища на 

оперативно управление и изпълнителските длъжности. За да се постигне 

синхрон между потребностите на туристическата индустрия по 

отношение на знания и умения и подготовката на висшите кадри по 

туризъм е необходимо учебните планове и програми да отразяват 

промените в туристическата индустрия и заобикалящата я бизнес- среда.  

1. Управление на човешките ресурси в туризма. 

Кадрите в туризма са всички работници и служители, заети в 

туристическото обслужване. В литературата с понятието „кадри" често 

пъти се характеризират лицата, които заемат само определени 

длъжности в туристическото предприятие, а дори още по-тясно - само 

ръководния и управленски персонал. В повечето случаи се приема по-

широкото съдържание на това понятие и то се отъждествява с понятието 

„персонал" в туризма, който се разделя на управленски (среден и 

ръководен) и изпълнителски. 

Трудът бива прост, който не изисква специални знания, трудови 

навици и професионални умения, наричан още неквалифициран труд и 

квалифициран, т.е. труд, при който е необходимо притежаването и 

прилагането на специални знания, трудови навици и професионални 

умения, необходими за изпълняването на определена работа или 

дейност. 

В областта на туризма трудът също може да се подраздели на 

неквалифициран и квалифициран, въпреки че в последните десетилетия 

се засилва специализацията и професионалната квалификация на всички 

нива на обслужване на туристите. 

Погрешно е да се смята, че изпълнителските кадри полагат 

предимно неквалифрщиран труд. При туризма, както и при всички други 

области на обслужването, когато основното производство се състои 

предимно от услуги, потреблението на продукта (услугата) съвпада по 

време и място с нейното производство. Това означава, че работникът, 

произвеждащ услугата и потребителят (туристът) много често са в 

непосредствен контакт и туристът наблюдава труда на работника или 

служителя по време на неговата трудова дейност. Тези наблюдения са 

многобройни по време на едно туристическо пътуване или пребиваване в 
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туристическата дестилация и не са редки случаите, когато туристът 

изгражда своето мнение и представа за нея изключително и само въз 

основа на наблюдения на хора от изпълнителските туристически кадри. 

Именно затова професионалната квалификалия и умения на 

изпълнителските кадри в туризма са толкова важни, те трябва 

непрекъснато да се развиват и усъвършенстват и в никакъв случай не 

може да се каже, че техният труд е прост. И до днес са в сила думите на 

швейцарския проф. Хунцикер, основоположник на теорията на туризма: 

„Не трябва да забравяме, че туризмът е и ще остане винаги човешка 

дейност, и че в резултат на това факторът човек ще запази своето 

решаващо значение, разбира се и от страна на предлагането". 

Квалифициран е трудът и на мениджърските кадри, и при тях се 

изисква висока степен на професионализъм и умения, но в практиката те 

се намират по-рядко в пряк контакт с туристите, и ако от тях зависи 

качеството на цялостния туристически продукт, то те не могат да 

контролират цялостния процес на неговото производство и потребление 

в момента и да демонстрират своите способности непосредствено пред 

потребителите му. 

Трудът на заетите в туризма е изключително разностранен и 

многообразен. Туризмът не обхваща един-единствен специфичен 

отрасъл, той има връзка с най-различни отрасли и подотрасли на 

материалното производство - промишленост и селско стопанство, и на 

обслужващата сфера — транспорт, здравеопазване, култура и т.н. 

Голямото разнообразие от дейности и услуги прави труда в туризма 

изключително нееднороден. В един туристически комплекс например, 

туристическото обслужване се осъществява приблизително от 20 

професии, разпределени между около 60 длъжности. 

Както и в други отрасли, персоналът в туризма от гледна точка на 

специализацията е: 

•  Персонал, чиято подготовка не намира приложение извън 

туризма, и преминаването в други отрасли изисква преквалификация 

(екскурзоводи, сервитьори, готвачи и др.); 

•  Кадри с различни специалности, които временно или 

продължително работят в туристическите предприятия като напр. 

счетоводители, юристи, инженери, архитекти, художници, лекари, 

спортисти, историци и др.; 

• Персонал с ниска квалификация, необходим за големия брой 

трудоемки операции в хотелиерството, храненето, поддържането на 
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курортите. Поради редица причини, сред които сезонността в туризма, 

тази група е най-многобройна от общия брой на заетите лица в туризма. 

В зависимост от конкретната сфера на своята дейност, кадрите, 

заети в туризма, може да бъдат разделени на няколко групи: 

Първа група - към нея спада трудът на работниците от 

туристическите пред-хприятия, заети в търговското обслужване на 

туристите в магазините от системата на туристическите организации. 

Тяхната основна дейност включва продажбата на хранителни и 

нехранителни стоки на туристите. Техният относителен дял не е много 

голям - около 3% от всички, пряко заети в туризма. 

Втора група - това е трудът на работниците, които са заети в 

кулинарно-. то производство в заведенията за хранене към 

туристическите предприятия и обслужват продажбата и потреблението 

на неговата продукция. Една част от тях (готвачи и бармани) 

произвеждат нов материален продукт, друга част (сервитьори, 

управители на салони и т.н.) подпомагат процеса на неговото 

потребление, т.е. произвеждат предимно услуги. Тази група е най-

многобройната сред пряко заетите в туризма - около 60%'относителен 

дял от целия персонал в дадено туристическо предприятие или комплекс. 

Трета група - трудът на работниците, заети в обслужването на 

заведенията за подслон. Този труд спада напълно към труда в сферата на 

услугите — при него няма производство на материален продукт, не се 

произвеждат пред-. мети (стоки). Услугата най-често се определя като 

целесъобразна човешка дейност, която задоволява определени човешки 

потребности, в случая по-' требността от сън, подслон, от възстановяване 

на силите. 

Независимо от своя нематериален характер, този труд е източник на 

значителни средства и приходи от туризма и заема много важно място в 

структурата на туристическото обслужване - без него е невъзможно 

осъществяването на нито един вид туризъм. Относителният дял на 

работещите в заведенията за подслон в системата на туристическите 

предприятия и комплекси е около 23% от целия им персонал. 

Четвърта група - това е трудът на работниците от различните 

заведения за битово обслужване в рамките на туристическите 

предприятия и комплекси - фризьорски и козметични салони, за гладене 

и химическо чистене и пр., за поддържане на градини, паркове и зелени 

площи и е около 1% от техния персонал. 



 5 

Пета група - обхваща труда на работещите в транспорта, 

обслужващ вътрешния и международния туризъм. Трудът на 

транспортните работници в системата на туризма се осъществява в две 

направления. Едното е свързано с транспортирането на хранителни и 

нехранителни стоки до туристическите места и заведения и чрез него се 

постига реализиране на тяхната продажба и потребление. 

От друга страна, както вече нееднократно беше споменато, за 

туризма е характерно масовото придвижване на туристи от тяхното 

местоживеене до съответната туристическа дестилация с цел 

потребление на разнообразни туристически ресурси, които в по-голямата 

си част са неподвижни (планини, морета, исторически паметници и 

забележителности и др.). Превозването на туристи е второто главно 

направление в транспортната дейност и труда, полаган в нейните рамки. 

И двете направления са еднакво важни и без тях е 

невъзможно осъществяването на цялостната обслужваща дейност в 

сферата на туризма. Относителният дял на заетите в нея е около 3%. 

Шеста група - трудът на работниците, заети в спомагателната 

промишленост, свързана с туристическото обслужване. Той включва 

производство или ремонт на техника в туристическите предприятия, 

производство на сувенирни и други специализирани предмети, 

извършване на различни услуги от материален и нематериален характер. 

Към тази група се отнася също и трудът на строителните 

работници, заети в строителни, монтажни и ремонтни групи, 

организирани в системата на туристическите предприятия и комплекси. 

Заетите в тази група също са около 1%. 

Седма група- обхваща труда на работниците от предприятията за 

туристическо посредничество (туристически агенции и бюра) и за 

туристическо обслужване (екскурзоводи, информатори, придружители, 

планински водачи и др.). Относителният им дял е около 7%. 

Осма група включва работещите, които създават условия за 

почивка и развлечение на туристите - това са оркестранти, артисти, 

масажисти, служители във фитнес и спортни центрове, аниматори и др. 

Към тях трябва да се отнесе и трудът на медицинските работници, които 

извършват различни медицински процедури, заплащани от туристите. 

Техният относителен дял е сравнително малък - 1%. 

Очевидно е, че най-големи резерви за усъвършенстване структурата 

на персонала в туризма е именно в дейността „Хранене". Освободените 

от тази дейност работници следва да се насочат към производството на 
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допълнителни туристически услуги. Структурата на услугите в силно 

развитите туристически страни е 30:70 в полза на допълнителните 

услуги. Основните туристически услуги, включващи подслон и хранене 

(в редки случаи и транспорт) не се явяват основен източник на приходи в 

тях, докато за България тази тенденция е все още налице - нашият 

туризъм разчита преди всичко на настаняването и храненето (60-70% от 

предлагането), а подценява широката гама от възможни допълнителни 

услуги, които могат до голяма степен на повишат ефективността на 

целия отрасъл без увеличаване на материално-техническата база и със 

сравнително малки допълнителни разходи. 

Някои от общите характеристики на труда в туризма са описани от 

Световната организация по туризъм: 

•  ниско ниво на технически познания; 

•  висока подвижност на работната сила; 

• неудобни периоди за работа и неудобно работно време; 

•  висока продължителност на работния ден; 

•  физическа умора; 

•  психологически ограничения. 

Други особености на труда в туризма са: 

• труд в нематериалната сфера; 

•  труд, задоволяващ непървостепенни (вторични) потребности; 

• труд в териториално разпръснати работни места; 

• труд по време на отдих на туристите; 

•  сезонност — сезонно ползване на квалификацията и уменията; 

•  текучество на персонала. 

Според СТО понастоящем в света в туризма са пряко заети над 100 

млн. души, половината от които са ангажирани в хотелиерската и 

ресторантьор-ската индустрия. По експертни оценки в България пряко 

заети в туризма са около 130 000 души. 

От голямо значение за кадрите в туризма е тяхната образователна 

структура. Най-висок по принцип е относителният дял (около 50%) на 

завършилите средно и средно специално образование. Препоръчително е 

относителният дял на висшистите и на персонала с основно и начално 

образование да е най-общо балансиран - по 25% в двете групи. В 

България има положителна промяна в посока към тази тенденция, 

въпреки че преди десетина години, а и досега в някои места, работещите 

с основно и начално образование са значително повече - около 30%. 

Необходимо е създаването на система за повишаване образованието и 
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квалификацията на работещите в туризма, от една страна, а от друга - 

усъвършенстване на подготовката на учениците и студентите в 

специализираните средни и висши училища по туризъм. 

Друг показател за качеството на кадрите в туризма, особено за 

страни с активен международен туризъм като България, е тяхната 

чуждоезикова подготовка. Тя е от особена важност за работещите „на 

първа линия", т.е. за тези, които имат пряк контакт с чуждестранните 

туристи. У нас чуждоезиковата подготовка на управленския персонал, а 

също и на работниците от 7 група (туристически агенции, екскурзоводи 

и придружители) е сравнително добра. Това, обаче не може да се твърди 

за многобройната група на сервитьорите, готвачите и транспортните 

работници. 

Обективна причина за това състояние на езиковата квалификация 

на тези кадри е голямата сезонност в тяхната дейност. Голяма част от тях 

се наемат на работа само през активния туристически сезон, когато има 

недостиг от специализирани кадри и съответно изискванията към тях са 

значително занижени. От друга страна е трудно да се изискват високи 

познания по езици и висока професионална квалификация от работници, 

на които не може да се осигури постоянна целогодишна работа, т.е. те 

нямат особени перспективи за развитие на място или в този отрасъл. 

Предполага се, че сезонността на туризма в България е един от 

основните демотивиращи фактори за кадрите по отношение 

усъвършенстването и повишаването на тяхната квалификация, знания и 

умения. С удължаване на туристическия сезон и преминаването на 

повече туристически предприятия към целогодишен режим на 

експлоатация и дейност ще се създадат предпоставки за отстраняване на 

голяма част от тези слабости. 

Производителността на труда е икономическа категория и форма на 

проявление на неговата ефективност. Чрез нея се изразява степента на 

ефективност на всички видове труд. При туристическата дейност по-

висока е производителността, когато с едно и също количество труд се 

произвеждат и реализират повече кулинарна продукция и други 

хранителни и нехранителни стоки, обслужват се повече туристи, постига 

се по-голям оборот и по-високи приходи. 

В системата на туризма е целесъобразно производителността на 

труда да се измерва диференцирано по отделните дейности: 

хотелиерство, търговия на дребно, хранене, транспорт и др., а така също 

и общо за цялото туристическо предприятие. 
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В туризма равнището на производителността на труда изразява 

количеството работа, извършвана от един работник за единица време 

или времето, необходимо той да реализира единица работа (например, 

почистване и подреждане на стая с две легла, обслужване на един 

хранещ се и т.н.). 

По-подходящо е измерването на производителността на труда в 

натурални (физически) единици, защото е по-точно. Например, в 

хотелиерството това може да бъдат брой почистени и подредени стаи 

или легла за един работен ден, в храненето - брой условни порции ястия, 

произведени за един работен 

ден и т.н. 

В туристическите предприятия производителността на труда може 

да се измерва и чрез единен показател - брой туристи, обслужени в 

предприятието средно от един работник от целия персонал. 

Оптималното равнище на производителността на труда в системата 

на туризма е довела до утвърждаването и приемането на някои 

нормативни показатели, които обаче варират в значителна степен за 

различни държави и дестинации. Така например, в нашите по-големи 

хотели една камериерка обслужва средно около 12 легла дневно, а в 

някои западноевропейски високо развити туристически страни - 20-25. В 

хотел „Шератон" - София нормативът е 17 стаи на ден и по 20 мин. на 

легло. Изключително ниска е производителността на труда в малките 

семейни хотели и в селския туризъм, където понякога едно цяло 

семейство от 4-5 човека обслужва 5-10 туриста дневно. 

Материалното и морално стимулиране на труда в туризма е основен 

фактор за повишаване ефективността на труда като цяло. 

Важна предпоставка за правилното оценяване и заплащане на труда 

на обслужващия персонал е наличието на професионално-

квалификационни длъжностни характеристики, които да определят 

задълженията и отговорностите на всеки работник. За съжаление в 

България в системата на туризма все още няма разработени единни 

(общи за определен туристически сектор) и стандартизирани 

(отговарящи на съответните професионални стандарти) длъжностни 

характеристики - (с изключение на големите туристически предприятия 

и тези с чуждестранен мениджмънт) и това създава големи проблеми 

както при заплащането на труда, така и за качеството на произведените 

туристически стоки и услуги. 
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Системата на работната заплата в отделните туристически 

предприятия е детайлизация на двете основни форми на работна заплата 

- повременна и сделна. При повременната заплащането се извършва за 

труда, положен през определени период от време и зависи както от 

отработеното време, така и от  образованието и квалификацията на 

работниците, а при сделната - заплащането се получава за труда, 

положен за изработването на определено количество стоки ^ли услуги и 

зависи от разценката за единица продукция, която представлява 

размерът на работната заплата, определен за единица продукция (при 

търговията и туризма обикновено процент от реализирания оборот или 

стокооборот). Приложение има и така наречената акордна система на . 

заплащане, при която пълният размер на трудовото възнаграждение на 

работниците се определя общо за цял обем работа. Тя зависи както от 

обема на изпълнената работа, така от срока за нейното извършване и 

предвидения за това фонд „Работна заплата". 

Всяка система на работна заплата има определена сфера на 

приложение. Нейното главно предназначение е колкото е възможно по-

пълно да бъде обхванат и отразен изразходвания труд, по-справедливо да 

бъде възнаграден всеки негов участник и да бъде стимулирано 

производството на повече качествена продукция. Индивидуалната 

заплата на работниците, специалистите и мениджърските кадри в 

туристическите предприятия се определя в рамките на заработения фонд 

„Работна заплата" независимо от това, каква система на работна заплата 

се прилага. 

По правило сумата от възнагражденията на служителите в едно 

туристическо предприятие не трябва да надхвърля 50% от годишната 

печалба. Налице е голямо разнообразие в системите за заплащане на 

работещите в туризма. По известните системи са следните: 

• основна заплата + процент от печалбата; 

•  твърда заплата;                                                        ...... 

• процент от продажбите. 

Съществува практика служителите да получават в добавка и 

премии, които се дават на служителите веднъж или два пъти в годината 

за добре свършена работа. Размерът й може да зависи от прослужените в 

предприятието години или да представлява процент от заплатата или 

изплатения процент. 

Поради спецификата на работа в туризма и удълженото работно 

време във върхови периоди на търсене, заетите в туризма полагат 
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извънреден труд в рамките на работния ден или в почивните дни. 

Компенсирането на извънредното работно време или работата в 

празничните дни става или с допълнително заплащане или с 

допълнително свободно време в рамките на допустимото от трудовото 

законодателство. 

Освен работната заплата, процентите и премиите, които се 

изплащат на заетите в едно предприятие, налице са и други стимули с 

финансово изражение, които също се използват за мотивиране на заетия 

персонал. Системите от други стимули не са толкова популярни у нас, но 

в чужбина се предлага набор от допълнителни стимули, сред които 

заетите могат за избират до точно определено ниво, изразено в парична 

стойност. Такива могат да бъдат: 

-   здравна осигуровка или застраховка „живот"; 

—   частично заплащане на почивките/ваканциите, т.е. субсидиране 

на отдиха; 

—  . нисколихвени кредити; 

-   заплащане на обучение; 

-   такса за включване в тенис клуб или клуб по друг вид спорт; 

—   отстъпки за семействата на заетите при пътуване и др. 

Познати са и схеми на разпределение на част от печалбата на 

агенцията сред служителите. В някои случаи разпределението е веднъж в 

годината, но много често дялът от печалбата се натрупва в специален 

пенсионен фонд на служителите. 

Освен материални, в работата на туристическите предприятия се 

използват и нематериални стимули. Най-популярни сред тях са така 

наречените опознавателни или учебни пътувания. Целта им е да се 

запознаят служителите и работниците с дадена дестинация и услугите, 

които се предоставят на място, т.е. опознаване на продукта. Насочването 

към участие в такива пътувания е част от мотивационната програма на 

фирмата и те се възприемат като награда от заетите, макар че по 

същество могат да се разглеждат като форма на обучение и развитие на 

кадрите. Сред останалите нематериални стимули са създаването на 

приятна работна среда (безопасност, удобства, хигиена), сигурност в 

работата и индивидуално оценяване на направените усилия, 

възможността за обучение, развитие и растеж, интересна работа 

(натоварване със задачи, които отговарят на техните интереси, умения и 

знания), възможност за изява и чувство за успех и др. 
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Формите на моралното стимулиране могат да бъдат най-

разнообразни в зависимост от спецификата на туристическото 

предприятие — най-често това могат да бъдат безплатни ваканции или 

екскурзии, безплатни самолетни или други билети, безплатно ползване 

на съоръженията на в туристическото предприятие и др. С моралното 

стимулиране в системата на туризма се цели да се насърчават 

работниците за постигане по-високо качество на произведените стоки и 

услуги. 

 

2. Основни изисквания, свързани с подбора на персонала в 

хотелиерския сектор. 

Осъществяването на дейността на хотелиерското заведение, 

реализирането на обслужването в него и управлението на стопанската му 

дейност налагат ангажиране на различен брой и състав физически лица. 

Те характеризират неговия персонал, съставът на който се определя от 

разделението на труда в заведението и включва всички лица, които 

ръководят, извършват или обслужват търговската му дейност. 

Обикновено между собственика на хотелиерското заведение и членовете 

на персонала има сключен договор, в който се отразяват изискванията на 

трудовото законодателство. 

По-нататъшното развитие на хотелиерството в България и 

непрекъснатото повишаване на неговата конкурентоспособност зависят 

в много голяма степен от числеността и качеството на човешките 

ресурси. Хотелиерският работник трябва да притежава редица качества. 

Първо, хотелиерският работник (с управленски или изпълнителни 

функции) трябва да бъде физически издръжлив, защото работата в 

хотела в дадени моменти се характеризира с голяма натовареност. 

Например при приемане на туристически групи, които пристигат по 

различно време на деня; при обслужване на участници в конференции и 

други. 

Второ, той трябва да е волева личност, т.е. да проявява упоритост 

при преодоляване на трудностите, свързани с обслужването на 

туристите, които са с различни национални характери, от различни 

социални групи и пр. 

Трето, необходима е решителност в случаите, когато има законни 

оплаквания за лошо обслужване от персонала и трябва да се вземат 

правилни решения.От една страна клиентът не трябва да остава 
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разочарован, за да не бъде загубен занапред за хотелиерското заведение, 

а от друга страна - не трябва да се засягат материалните му интереси. 

Четвърто, нужно е самообладание, когато се предявяват 

неправилни искания от капризни клиенти. 

Пето, да се проявява настойчивост по отношение спазването на 

технологията на обслужване и отстраняване на грешки, допуснати от 

членове на персонала. 

Шесто, задължителна е инициативност, без която трудно може да 

се постигне високо равнище на обслужване и конкурентност. 

Персоналът на хотела, от който зависи в голяма степен 

психологическата нагласа на клиентите може да се раздели на: 

• Управленски - управител на хотела, зам.-управители, 

ръководител на рецепция, старши администратор, ръководител на бюро 

за допълнителни услуги, ръководител на звено "Поддържане и 

хигиенизиране", началник на гараж, ръководител на звено "Портиери и 

пиколи"; 

• Обслужващ - администратор, администратор-резерватор, 

организатор на комплексни хотелиерски услуги, камериер, домакин, 

екскурзовод, информатор, телефонист, асансьор придружители и други; 

• Нискоквалифициран - чистач и други общи работници. 

Управителят на хотелиерското заведение трябва да познава и 

прилага стандарта на обслужване в хотелиерството; длъжностните 

характеристики на хотелиерския персонал; технологиите на обслужване; 

хигиенните изисквания за всички помещения в хотелиерското заведение; 

технико-експлоатационните характеристики на основните машини и 

апарати в хотелиерството; специфичните особености на хотелиерското 

заведение, на което е управител и други. 

Основните функции на управителя са: 
• да организира и ръководи цялостната стопанска дейност на 

заведението, на което е управител; 

• да прилага утвърдените технологии за обслужване в 

хотелиерските заведения; 

• да участва в разпределение на работата в бригадите, звената и 

секторите; 

• да организира цялостния процес на посрещане, настаняване и 

изпращане на гостите; 

• да организира подготовката на стаите за гостите и другите 

помещения с цел да се осъществи целият процес на тяхното обслужване; 
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• да получава мнението на гостите за обслужването и 

своевременно да реагира на допуснатите слабости, нарушения и 

рекламации; 

• да контролира ежедневната заетост и продажбите на легловата 

база; 

• и други. 

В големите хотелиерски заведения управителят се подпомага от 

заместник-управител - един или повече. 

За камериерките се изисква средно образование само в хотелите с 

по-висока звездна категория и основни познания по западен език. Тези 

изисквания ги няма по отношение на камериерките в хотелиерските 

заведения с по-ниска звездна категория. Новоназначените камериерки 

задължително трябва да преминат курс на обучение с цел да се запознаят 

с особеностите на дейността на хотела и технологията на работа в 

камериерското звено, взаимоотношенията с останалия персонал и други. 

Основната функция на камериерката е да се грижи за хигиената и 

доброто поддържане на хотелиерските стаи, които обслужва, а 

задълженията й са: да работи винаги с работно облекло, на което е 

поставена емблемата на хотелиерското заведение; да обслужва стаите на 

гостите, като сменя бельото на леглата, кърпите и консумативните 

материали, спазвайки установената технология; да почиства 

пепелниците, баните, санитарните възли, плочките на стените и пода; да 

излъсква металните части на огледалата; да извършва някои 

допълнителни услуги по заявка на гостите (доставка на допълнителни 

кърпи, предаване за пране на ризи, гладене и др.); да предава на 

домакина забравени вещи от гостите; да следи за изправността на 

съоръженията в хотелиерската стая и при повреда незабавно да 

уведомява техническите служби и рецепцията; да обработва стаите в 

определеното време. 

Качеството на труда на хотелиерския персонал зависи в голяма 

степен от общото образование и квалификацията на отделните 

специалисти и работници. Квалификацията се придобива със завършване 

на специални курсове и школи, както и при по-продължителна работа на 

дадена длъжност, т.е. трудов стаж. 

Съставът и структурата на персонала на даден хотел разкрива 

количеството и качеството на човешките ресурси, ангажирани в него. От 

това зависи, както вече отбелязахме, степента на задоволеност на 
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изискванията на неговите гости, а и спечелването им за постоянни 

клиенти. 

Броят на персонала на даден хотел е също от голямо значение за 

постигнатото равнище на обслужване. Той се определя по отделни 

длъжности. Така например в хотелиерските заведения една камериерка 

обикновено обслужва около 15 стаи. Броят на обслужваните стаи може 

обаче да се увеличи за хотели от 1 и 2 звезди, където обслужването е 

значително опростено и да се намали в хотелите от 4 и 5 звезди, за които 

е необходимо повече време, поради повишените изисквания. 

Общият брой на заетите през годината в даден хотел формира 

неговия средносписъчен състав. Голямата роля на субективния фактор в 

хотелиерското обслужване превръща колектива на хотела в "домакинство 

за посрещане и обслужване на гости". 

Качеството на обслужване в хотелиерското заведение зависи от 

общата работа на целия персонал и в много голяма степен от 

управленската дейност на управителя на хотелиерското заведение и от 

другите служители, които имат управленски функции. Управленските 

функции на персонала в хотелиерските заведения, разглеждани като 

ефективна система, която обединява дейността на различните негови 

подразделения, в редица наши заведения за подслон не са на 

необходимото равнище. 

В хотелиерството правилният подбор на персонала е от голямо 

значение, защото от него в много голяма степен зависи внедряването на 

нови технологии, нова техника и нови управленски решения. Те са много 

важен фактор за възможно най-пълното задоволяване на туристи от 

различни националности и социални групи. 

Персоналът на хотелиерското заведение се подразделя по 

професии, специалности и квалификация. 

- Професията е особен вид трудова дейност, която изисква 

специални знания и практически навици, които са придобити чрез 

професионално обучение и производствен опит. 

- Специалността е вид трудова дейност в рамките на дадена 

професия. Тя е резултат от по-нататъшното разделение на труда вътре в 

самата професия. 

- Квалификацията в хотелиерството характеризира качеството и 

сложността на труда. Тя е съвкупност от знания, умения и практически 

навици, които са необходими за изпълнението на определен вид работа. 
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Специализацията се придобива обикновено или в процеса на специално 

обучение или е резултат на продължителен трудов стаж. 

Хотелиерската обслужваща и стопанска дейност изискват 

координацията на усилията на различни специалисти по време и място. 

Това налага при подбора на персонала да се имат предвид следните 

изисквания за: 

• определена сила и скорост на движение, координация на 

движенията на обслужващия персонал, бързина на реакцията и други; 

• бързина, с която се реагира на изявените потребности, широта и 

дълбочина на мисленето (например запаметяване имената на клиенти, 

които по-често посещават хотелиерското и ресторантьорското 

заведение), проявено внимание към посетителите, самостоятелност при 

вземане на решения в определена сложна ситуация и пр.; 

• ведрост, бодрост, приветливост и тактичност в отношенията с 

клиентите на хотела, упоритост при отстраняване на възникнали 

ситуации и настойчивост при отстраняване на допуснати слабости, 

самообладание по отношение на претенции на капризни клиенти и пр.; 

При подбора на персонала за определено хотелиерско заведение 

винаги трябва да се има предвид и неговата численост. Тя може да се 

определи по няколко начина. Първият начин е при разработени и 

внедрени трудови норми. Вторият начин може да се използва, като се 

изхожда от обслужваните стаи в хотелиерското заведение. Третият 

начин - съгласно разработено и одобрено щабно разписание, когато 

хотелиерското заведение не е икономически напълно самостоятелно, а е 

включено в състава на голямо предприятие. 

При подбора на хотелиерския персонал и определяне на неговата 

численост винаги трябва да се има предвид, от една страна, че много 

заведения работят при различна заетост във върховия сезон и в неговото 

начало и край. От друга страна различна е заетостта на хотелите и 

ресторантите в отделни дни от седмицата и часове от деня. 

 

3. Обучение на човешките ресурси в туристическите 

организации. 

Ефективното обучение е основна съставка на успеха в туристическа 

индустрия. Въпреки че идеята за необходимостта от обучение се приема 

добре от повечето мениджъри в туризма, в много случаи те не отделят 

достатъчно внимание на функцията на обучението в контекста на 

собствените си бизнес отговорности, докато нещо не се обърка. Един от 
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основните проблеми на туристическата индустрия днес е, че за много 

компании инвестирането в обучение и развитие на служителите е 

реактивен процес. Много често обучението и развитието произтичат от 

промени в операционната среда 9нов софтуер, уреди или менюта) или 

като последица от организационни кризи като текучество на персонала 

или сериозно проблеми в отделните звена. В този случай обучението се 

използва за справяне с вече възникнали трудности. Основна цел на 

управлението на човешките ресурси е да докаже, че обучението и 

развитието като всеки аспект на ефективното управление трябва да 

бъдат проактивни. Ключът към инициативното обучение и развитие е 

събиране на информация и планиране. 

Обучението е систематичен процес, при който човешките ресурси 

на една организация придобиват знания и развиват умения чрез 

инструкции и практически дейности, в резултат на което организацията 

подобрява своето общо представяне. Докато обучението е преди всичко 

ориентирано към достигане на съвършенство в специфични технически 

умения, то развитието е доста по-обширен процес, който често се 

прилага на управленските нива и чиято цел е да подобри у служителите 

концептуалните и аналитичните умения и уменията за решаване на 

проблеми.
1
 

Във всяка модерна индустрия, в това число и туристическата, 

работната среда непрекъснато се променя. Пазарите, технологиите и 

моделите на заетост непрекъснато се променят. В резултат на това 

жизнените цикли на някои добре дефинирани професии стават по-къси 

от тези на нормалната работна кариера на един човек. В туристическата 

индустрия тези промени не са така драматични, но със сигурност 

съдържанието на длъжността на един администратор в хотел или 

туристически агент значително се е изменило и продължава да се 

изменя. 

Важна теза в управлението на човешките ресурси е приемането на 

факта, че промяната е неизбежна за повечето професии и всички хора ще 

бъдат принудени да се сблъскат с промени по време на кариерата си. В 

този смисъл на обучението не трябва да се гледа като на еднократна 

дейност, целяща да снабди хората с умения за цял живот, а като на 

процес, протичащ през цялата кариера на служителите. В този аспект 

                                                 
1
 Виж Недялкова, А. – Управление на човешките ресурси, С, ИК‖Люрен‖,1999. 
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развитието не се отнася само до управленските кадри, но и за 

служителите на всички нива. 

В една среда на постоянни промени обучението и развитието най-

правилно се определят като продължаващи във времето процеси, част от 

ангажимента на управлението към служителите. Като се има предвид 

тази перспектива, целите на обучението не са вече просто придобиване 

на умения за изпълняване на специфични задачи, а по-скоро инвестиция 

в служителите за цялата им кариера в компанията. Нещо повече, 

процесът на обучение предполага дългосрочна ориентация и поставя по-

силно ударение върху индивидуалните нужди на служителите, тъй като 

те се развиват променят заедно с цялата организация. 

4. Практически анализ на човешките ресурси в туристическия 

сектор в България. 

В последните години България преживя истински туристически 

бум – построиха се много нови хотели, СПА-центрове, създадоха се 

много туристически атракции. Туризмът обаче трябва да се развива 

устойчиво и разумно, като държим сметка и за опазването на околната 

среда. България е на трето място в Европа по намерени на нейна 

територия културни и археологически паметници, на второ място в света 

по брой на минералните и лековити извори.  

В България директно заетите в туризма са 170 000, а със 

съпътстващите туризма дейности те наброяват 400 000. Всяка година 

броят на туристите, посещаващи страната ни, нараства. Като най-

съществена се очерта разликата между сезонните (летни и зимни) 

туристически обекти и постоянно действащите такива. Тази разлика 

особено се задълбочава по отношение на така наречените бизнес хотели 

и ресторантите в големите градове и туристическите обекти със сезонен 

характер в по-отдалечените части на страната.   

Конкретните резултати и изводи от проучването са 

систематизирани и изложени в следните категории: 

 Нужди от обучение и ползвани курсове за обучение 

 Нужди от специалисти и текучество на работещите 

 Използване на собствени и външни програми за обучение 

 Инвестиции в развитие на човешките ресурси и програми за 

мотивация на персонала 

Нужди от обучение и ползвани курсове за обучение 
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 Всички интервюирани организации отбелязаха, че най-належаща 

е нуждата от допълнителното обучение по обслужване на клиенти. В 

това направление е и основната възможност за провеждане на 

краткосрочно обучение по обслужване на клиенти, приложимо на всички 

нива и позиции на работа в индустрията.  

 Общи за индустрията са и нуждите от езиково обучение на 

персонала (както опреснителни така и цялостни). Понастоящем, това са 

и едни от най-често използваните услуги, предоставяни от външни 

обучителни организации.   

 При малките семейни хотели и къщите за настаняване се очерта 

необходимост от общо обучение по основи на управлението (включващи 

обучение по маркетинг, финансово управление, управление на 

човешките ресурси и т.н.).  

 Нуждите от обучение по конкретни специалности варират в 

зависимост от типа туристически обекти, естеството на тяхната работа и 

големината им.   

Видове 

туристически 

организации 

Нужди от обучение 

 

Ползвани курсове за 

обучение 

Бизнес, градски 

хотели и 

туристически 

обекти, работещи 

в областта на 

конгресния 

туризъм  

По–голяма 

специализация на 

персонала (счетоводни 

познания, маркетинг, 

компютърни умения и 

др.). Специализирани 

обучения по позиции и 

периодични курсове за 

запознаване с най-новите 

методи и технологии в 

бранша  

Общо професионални 

и тясно 

специализирани  

Сезонни хотели и 

туристически 

обекти 

Краткосрочни общи 

обучителни и 

опреснителни курсове в 

началото на сезона 

Обслужване на 

клиенти, езикови 

курсове, курсове за 

бармани, сервитьори, 

камериери и т.н. 

Малки семейни 

хотели и къщи за 

По-ниско ниво на 

специализация. Общи 

Езикови, обслужване 

на клиенти, основи на 
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настаняване    курсове управлението 

 

Спа хотели, 

балнеологични и 

рехабилитационни 

центрове 

По–голяма 

специализация на 

персонала 

Обслужване на 

клиенти, езикови 

курсове, курсове за 

бармани, сервитьори, 

камериери, поддържащ 

персонал, 

рехабилитация 

Тур оператори и 

туристически 

агенции  

Курсове по организиране 

на туристическата 

дейност, аниматори и 

екскурзоводи (вкл. 

специализирани – 

планински водачи, воден 

туризъм и др.); 

специално подготвени 

водачи  за конкретни 

райони на страната 

Екскурзоводи, езикови 

курсове 

Ресторанти и 

вериги за хранене 

Курсове за готвачи 

(включително такива с 

тясна специализация), 

бармани, сервитьори. 

Специализирани 

курсове за готвачи, 

курсове по 

сервитьорство и 

аранжиране  

 

Нужди от специалисти и текучество на работещите 

 Като цяло за индустрията основните професии, при които се 

усеща най-остър недостиг на персонал са: готвачи, бармани и в по-малка 

степен  сервитьори. Много голямо е търсенето на специализирани 

готвачи, експерти в приготвяне на определен вид кухня, напр.: 

традиционна (българска национална или регионална) кухня, 

интернационална, китайска, гръцка и т.н. Голямо е търсенето на 

персонал, обучен да подготвя и обслужва блок маси и квалифициран да 

аранжира и поднася по атрактивен начин храни и напитки.   

 Мениджърите на туристически обекти очакват, че в близко 

бъдеще особено ще се изостри недостига на екскурзоводи, организатори 

на тур-операторска дейност и аниматори. При хотелите, и особено 
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сезоните такива, съществува недостиг на рецепционисти, притежаващи 

специализирани компютърни умения и същевременно владеещи чужди 

езици, както и на камериерки.  

 Проблемът с намирането на квалифицирана работна ръка при 

сезонните и малките хотели извън морските курорти е сериозен и се 

дължи на следните причини: 

o Разликата в заплащането на работниците и продължителността 

на сезона, съществуваща между зимните и морски туристически обекти,  

o наличието на повече специализирани училища с традиции в 

близост до морските курорти на страната в сравнение с останалата част,  

o повече квалифициран персонал живее трайно в районите, където 

има  морски туризъм,  

o в по-малките хотели често се налага съвместяване на повече от 

една функция от персонала, което изисква наличие на кадри с по-

конкретни знания и умения. 

 Специфичните нужди от персонал са различни в зависимост от 

размера и сезонността на съответния хотел, а не толкова от това дали той 

се намира на морето или в планината. В съответствие с това варират и 

нуждите от обучение в конкретните групи от хотели и ресторанти. 

 Докато изискванията към персонала зависят от размера и 

сезонността на хотела, то наличието на персонал варира в зависимост от 

размера на населеното място, отдалечеността му от големи градове, 

курорти и туристически атракции и наличието на средно училище или 

университет, подготвящ кадри за туристическия бранш, традиции в 

областта на туризма и културата на местното население.    

 Особено голямо впечатление прави разликата, отнасяща се до  

нуждите от персонал между големите целогодишни и особено бизнес 

хотели и сезонните хотели. При първите определено е налице нужда от 

по-високо квалифициран персонал както и необходимост от тесни 

специалисти. Това се обуславя най-вече от факта, че в тях много по-

голяма част от туристическият продукт се предлага в рамките на хотела.   

Не-сезонният характер на бизнес хотелите допринася за много по-

ниското текучество на персонала и съответно много по-голяма 

рентабилност на програмите за обучение и стимули за развитие на 

персонала. 
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Като цяло факторите, споменати по-горе, определят и по-високото 

ниво на квалификация и подготовка на хората, работещи в по-големите 

целогодишно действащи хотели и бизнес хотелите.  

Тези хотели основно търсят персонал със следните знания и 

умения: 

o Владеене на чужди езици 

o Компютърна грамотност и умения за работа със специализиран 

софтуер  

o Счетоводни познания, бизнес и общо-икономически познания 

 Важно изискване към персонала в целогодишните хотели е 

готовността му за по-дългосрочно договорно обвързване с работодателя. 

Това не създава трудности пред бизнес хотелите, които предлагат над 

средно за индустрията заплащане, но създава пречка за набиране на 

квалифициран персонал от други целогодишни хотели, за чиито 

персонал възможността за бърза смяна на работодателя е често от голямо 

значение в търсенето на работа.  

 Голямото текучество, което се наблюдава в индустрията е резултат 

от преминаването на работещите от една към друга фирма в страната, а 

така също и от намирането на временна или постоянна заетост в 

чужбина. Изтичането на кадри, работещи в туристическия бизнес от 

България към чужбина и по-голямата мобилност на работещите в 

сферата на туризма като цяло се улеснява от сезонността на индустрията 

в световен мащаб, познанията по чужди езици, разликите в заплащането, 

а също и естеството на работа при определени длъжности в туризма.   

Видове 

туристически 

организации  

Търсени 

специалисти 

 

Начини на намиране на 

персонал 

Текучество 

на кадрите 

Бизнес, градски 

хотели и 

туристически 

обекти работещи 

в областта на 

конгресния 

туризъм  

Тесни 

специалисти/ 

администратори/ 

ръководен 

персонал 

Собствени обяви и 

конкурси/Професионални 

училища и университети 

Сравнително 

ниско  

Сезонни хотели и 

туристически 

обекти 

Готвачи, 

бармани, 

сервитьори, 

Професионални училища 

и университети 

Високо 

текучество 

на по-
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администратори  ниските 

длъжности 

Малки семейни 

хотели и къщи за 

настаняване    

Готвачи, 

сервитьори, 

камериери 

Близки, познати, съседи  Средно 

текучество 

Спа хотели, 

балнеологични и 

рехабилитационни 

центрове 

Рехабилитатори, 

медицински 

персонал, 

специализирани 

готвачи/ 

бармани, 

сервитьори  

Професионални училища 

и университети 

Средно-

голямо за 

сектора 

Тур оператори и 

туристически 

агенции  

Администрация 

на агенции,  

организатори на 

туристическа 

дейност, 

екскурзоводи 

Професионални училища 

и университети  

Високо  

Ресторанти и 

вериги за хранене 

Готвачи, 

бармани и 

сервитьори 

Професионални училища Средно-

голямо за 

сектора  

 

Използване на собствени и външни програми за обучение 

 Според преобладаващият процент от запитаните на българския 

пазар не съществува общо призната институция или организация 

(българска или чуждестранна), предоставяното, от която обучение да 

бъде безусловно признато като стандарт за качество сред фирмите в 

индустрията. В най-честия случай хотелиерите държат техния персонал 

да е завършил специализирано средно училище или университет 

специалност туризъм или друга, в зависимост от естеството на 

съответната позиция. Не съществува общо признат национален или 

международен сертификат, който да е припознат от работодателите.   

 Някои от по-големите български хотели използват вътрешно 

фирмени програми за обучение на персонала по определени позиции. 

 Широко разпространена е и практиката по-новите работници да 

бъдат прикрепени към някои от по-опитните служители, което им дава 

възможност да се учат в процеса на работа.  
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 Някои работодатели в сферата на туризма имат договори за 

провеждане на стажове с професионалните гимназии, което е най-

разпространената и официална форма на стажуване в индустрията.  

 Много рядко се наблюдават договорни отношения между 

университети и работодатели по повод организирането на стажове по 

време на следването. Университетите по принцип не посредничат между 

студентите и работодателите в сферата на туризма що се отнася до 

намирането на стажове или работа. 

 Оценката на работодателите за професионалните училища по 

туризъм е доста негативна. Според тях основните проблеми на 

обучението са липсата на практика и остарелите програми и оборудване 

за обучение на учениците. 

 

Видове туристически 

организации  

Външни обучители /Собствени 

програми за обучение 

Бизнес, градски хотели и 

туристически обекти 

работещи в областта на 

конгресния туризъм  

Рядко използват външни обучители. 

Използват основно собствени програми 

за обучение – най-вече на работното 

място  

Сезонни хотели и 

туристически обекти 

Използват основно услугите на външни 

обучители и обучителни организации и 

по-рядко собствени обучителни 

програми  

Малки семейни хотели и 

къщи за настаняване    

Ползват външни обучителни езикови 

програми (школи) и разчитат на 

вътрешно фирмени обучения, 

ръководени най-често от 

собственика/мениджъра  

Спа хотели, 

балнеологични и 

рехабилитационни 

центрове 

Използват основно услугите на външни 

обучители и обучителни организации и 

по-рядко собствени обучителни 

програми.  

Тур оператори и 

туристически агенции  

Обучение по време на работа 

Ресторанти и вериги за 

хранене 

Използват еднакво както услугите на 

професионални училища така и 

собствени програми за обучение 
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Инвестиции в развитие на човешките ресурси и програми за 

мотивация на персонала 

 Най-значимите инвестиции в човешки ресурси в сектора се 

наблюдават в бизнес и градските хотели и туристическите обекти, 

работещи в областта на конгресния туризъм. Това се обуславя както от 

не-сезонния характер на тези туристически обекти така и от естеството 

на туристическия продукт, който те предлагат.   

 Програмите за мотивация на персонала имат за цел основно да 

ограничат текучеството и да повишат ефективността на работа. По тази 

причина готвачите, барманите и сервитьорите, както и средния 

управленчески персонал в хотелите, които са сред най-търсените в 

индустрията, са обхванати в много по-голяма степен от мотивационни 

програми докато по-ниско квалифицирания персонал, отличаващ се със 

сравнително по-ниска мобилност обикновено не е включен в подобни 

програми. 

 

Видове туристически 

организации  

Инвестиции в 

развитие на 

човешките ресурси 

Програми за 

мотивация на 

персонала 

Бизнес, градски 

хотели и 

туристически 

обекти работещи в 

областта на 

конгресния туризъм  

Най-големи 

инвестиции от 

всички в сектора 

Възможности за 

професионално 

развитие/Дългосрочна 

и целогодишна заетост 

Сезонни хотели и 

туристически 

обекти 

Ниско ниво на 

инвестиции 

Бонуси по време на 

сезона 

Малки семейни 

хотели и къщи за 

настаняване    

Ниско ниво на 

инвестиции в 

персонала 

Липса на програми за 

мотивация и 

възможности за 

израстване в кариерата  

Спа хотели, 

балнеологични и 

рехабилитационни 

центрове 

Сравнително високи 

за сектора 

Възможности за 

дългосрочна и 

целогодишна заетост 
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Тур оператори и 

туристически 

агенции  

По-скоро ниско ниво   

Ресторанти и вериги 

за хранене 

Сравнително високи 

за сектора 

 

 

 

5. Основни препоръки по отношение управлението на 

човешките ресурси в сферата на туризма в България. 

I. Към държавата и общините: 

• Затвърждаване на ролята на общинската администрация като 

страна-участник в разработването и предлагането на туристическия 

продукт. Прозрачност при отчитане на приходите на държавата от 

туризъм и дейностите, за които се изразходват тези средства.   

• Въвеждане на стимули (данъчни преференции) за инвестиране в 

човешките ресурси.  

• Извършване на ефективен контрол върху спазването на 

държавните изисквания към туристическите обекти с цел 

предотвратяване на нелоялната конкуренция. 

• Въвеждане на сертификати за хотелите и служителите в сферата 

на туризма. 

• Подобряване на начинът, по който се представя страната по 

международните туристически борси и изложения. 

• Активизиране на дейността на културните аташета в чужбина. 

• Регулация на пазара на сувенири, които формират съществен дял 

от цялостния туристическия продукт, с който се представя страната, с 

цел предпазване на българските производители от вноса на евтини стоки 

от чужди пазари.    

II. Към браншовите организации и бизнеса:  

• Необходимост от проучване и въвеждане на опита на други 

държави; Създаване на гъвкави форми на заетост, които да отговарят на 

потребностите на бизнеса (например създаване на фирми за персонал 

под наем). 

• Разработване на професионални обучителни програми и 

помагала. 

• Създаване на организация, която да следи за качеството на 

предлаганите курсове и услуги, свързани с обучение на кадри или 
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учредяване на центрове за сертификация и обучение към самите 

браншови организации с цел гарантиране на качество на обучението.  

• Организиране на семинари, на които да се канят специалисти от 

бранша, които да обменят опит и нови практики.   

• Въвеждане на Internet услуги и свързаните с това нови практики 

за обслужване на клиенти, които да отговарят на динамиката в сектора.  

III. Към образователните институции: 

През последните години данните от пазара на труда показват, че се 

чувства дефицит от квалифициран персонал за туристическата 

индустрия включително и за хотелския сектор, при това в две посоки: и 

обслужващ персонал и ръководни кадри. Дори скоро в пресата бе 

писано, е някои известни хотелски вериги в България смятат да внесат 

квалифициран персонал от чужбина. Това на пръв поглед е парадокс 

като се има предвид големия брой колежи по туризъм, които са призвани 

да подготвят специалисти- мениджъри на средно равнище за 

туристическата индустрия ( вкл. хотелиерство и ресторантъорство) и 

висшите училища, които предлагат бакалавърски и магистърски 

програми по туризъм 

В същото време обаче един преглед на учебните планове и 

програми на учебните заведения в България подготвящи ръководни 

кадри за индустрията на гостоприемството (туризъм, хотелиерство и 

ресторантъорство) показва, че те в голяма степен не отговарят на 

потребностите на пазара на труда в тази индустрия, която се развива 

много динамично и поставя непрекъснато нови предизвикателства и 

проблеми пред  обучаващите институции.  

• Предвиждане на повече часове по практическо обучение в 

учебния материал както и на повече възможности за специализация по 

време на обучението. Организиране на стажантски програми. 

• Периодично обновяване на учебния материал с цел проследяване 

и обхващане на нови тенденции в развитието на туристическия бизнес.  

• Установяване на по-тесни връзки между образованието и 

бизнеса, с цел адекватно посрещане на нуждите на пазара на труда. 
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