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1. Въведение
Уважаеми читатели,
Благодаря за проявения от Вас интерес към Проект "Повишаване конкурентоспособността на фирми от
туристическата индустрия в СИРП чрез програми за обучение и консултации на ключов управленски
персонал", изпълняван с финансовата помощ на Европейския съюз и Република България, Програма
ФАР и Варненската Асоциация на Ресторантьорите и Хотелиерите (ВАРХ).
Подробна информация за целите, задачите, и резултатите в изпълнение на този проект можете да
намерите на интернет адрес: http://www.varh.org
Учебното помагало УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМИ В ТУРИЗМА е предназначено както за преките
участници в аудиторните занимания и извънаудиторните учебни планове и програми от този проект,
така и за тези, които не са имали възможност да ги посещават и желаят да добият една начална
представа за обсъжданите в рамките на проекта теми.
На тази основа подходът към който съм се придържал при създаването на това учебно помагало е да
представям основните изисквания и добри практики при управление на фирми от световната
туристическа индустрия така, че да възбудя в читателя начални идеи и дискусионни точки как тези
знания да се използват при изграждане на уникални за туристическата дестинация фирмени подходи и
прагматични управленски разбирания за успешни бизнес практики.
Общото съдържание на помагалото е структурирано в отделни раздели. Форматът на текста към
отделните раздели е тезисен. Където е възможно съм използвал схеми, фигури и диаграми. В
приложение са дадени някои полезни документи от Проекта. За лекота при четене, използваната
литература е цитирана в самия текст, под черта или като препратка към интернет-страница
осигуряваща достъп до използвания първичен документ.
Моите очаквания към читателите на това помагало е да се амбициозни, последователни,
взискателни и почтенни в своя стремеж да разработват и осъществяват успешна фирмена политика,
стратегия и оперативни планове през 2007 и следващите години. Искрено желая на тези от вас,
които търсят професионалното съвършенство да имат подкрепата на колеги и партньори със
същите амбиции и цели. В тази връзка по-долу прилагам моите критерии при избор на таланти и
колеги с надеждата, че ще са от полза ☺

Ще се радвам на Вашите мнения, бележки и препоръки. С надежда за продължаване и развитие
на професионалните и приятелски контакти, с уважение:
Влади Златев
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2.

Обучение по управление на фирми в туризма в контекста на това
учебно помагало

2.1.

Обучение по управление на фирми в туризма:
обща представа и световен опит
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2.2. Обучение по управление на фирми в туризма: задачите на гранта на ФАР/ВАРХ
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2.3. Тренинг програма „Управление на фирми от туризма” – общо представяне
ТРЕНИНГ ПРОГРАМА 1:

ТРЕНИНГ ПРОГРАМА 2:

ТРЕНИНГ ПРОГРАМА 3:

Фирменото управление и
предизвикателствата пред
собствениците и
ръководителите на МСП в
туризма

Оценка на възможностите
и очертаване на
направленията за
повишване на
конкурентноспособността
на МСП в туризма

Подготовка за оценка на
качеството и
сертификацията на фирми
и дейности от
туристическата индустрия,
съгласно единни
регионални, национални и
международни стандарти

Програмен координатор:

Програмен координатор:

Програмен координатор:

Д-р Влади Златев

Д-р Влади Златев

Д-р Влади Златев

Преподаватели:
Модул 101:

ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ

Д-р Влади Златев

Модул 102:

ФИРМЕНИ СТРАТЕГИИ

Д-р Влади Златев

Модул 103:

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Д-р Таня Христова

Модул 104:

САМОСТОЯТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Ръководители на проекти:
Д-р Влади Златев,
Д-р Таня Христова

В допълнение към представената по-горе обобщена структура, в приложение 1 към това помагало е
приложено пълно описание на тренинг програма „Управление на фирми от туризма”.
Отделните модули от тренинг програмата са предназначени за участници от:
• започващи/новосформирани фирми, и
• съществуващи фирми
В допълнение, обучението на мениджъри от съществуващи фирми предполага предметна специализация,
съответно:
• ресторантьорски и хотелиерски фирми
• туроператори, агенти, превозвачи, аниматори, екскурзоводи, други.
За всеки отделен модул са подготвени учебни програми и графици – сравни с приложение 2 към това
учебно помагало. Учебните програми на всички останали модули за всички тренинг програми можете да
намерите на интернет адрес: http://www.varh.org
По долу, на примера на модул 101, са представени:
• вътрешно-модулната специфика (съответно модули 101.1, 101.21, 101.22), и
• основните тематични блокове.
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местни структури и организации
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Примери за национални и регионални туристически организации в България:

Примери за национални и туристически организации в САЩ и Канада:
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3.3. Търсене, предлагане, политики, планиране и развитие на дейности в туризма
При подготовката на този раздел е използвана информация от раздели 12 до 17 на книгата на
Goeldner & Ritchie “Tourism: Principles, Practices, Philosophies”, John Wiley & Sons, 2003
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6.2.1. Подготовка на бизнес план за отделната фирмена стратегия

В следващото учебно помагало ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (автор Д-р Владимир
Златев, издател ВАРХ & ВТК, Варна 2007), разработено в рамките на този проект е разписан поподробно цялостния процес на разработване на един бизнес план.
На това място са отбелязани само етапите, поставяните цели за всеки един от тях, и какви
конкретни резултати следва да се опишат във всеки отделен етап от бизнес плана.
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6.3. Оценка на фирмени стратегии в туризма

6.4. Избор на фирмени стратегии в туризма
В зависимост от спецификата на предмета на дейност на фирмата, степента на зрелост и
ценностната система на мениджмънта и ключовия фирмен персонал, и уникалните
характеристики на обкръжаващата среда, всяка фирма определя една или комбинация от
няколко стратегии за своето развитие.
Как протича процеса на подготовка и избор на подходяща фирмена стратегия стана ясно в
предишните раздели.
В допълнение, в следващото учебно помагало, посветено на фирмената
конкурентоспособност, ще се обсъдят подходи за устойчиво и конкурентно развитие на
фирмата и защо е нужно мениджърите да търсят начини и средства за хармонизиране на
своите фирмени намерения с трайния просперитет на туристическата дестинация, където
оперира фирмата.
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Приложение 1:

Тренинг програма 1 „Фирмено управление в туризма”
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Проектът “ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА ФИРМИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В СИРП
ЧРЕЗ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИИ НА
КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ” се изпълнява с
финансовата помощ на Европейския съюз и Република
България, Програма ФАР, Project BG2003/004-937.11.03: Pilot
Integrated Investment Scheme for Regional Development
Actions (North-East Planning Region), Bulgaria

ТРЕНИНГ ПРОГРАМИ: ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
СЕКЦИЯ II:

Учебни планове по тренинг програми и
учебни програми по модули

ТРЕНИНГ ПРОГРАМА 1:

ТРЕНИНГ ПРОГРАМА 2:

ТРЕНИНГ ПРОГРАМА 3:

Фирменото управление и
предизвикателствата пред
собствениците и
ръководителите на МСП в
туризма

Оценка на възможностите
и очертаване на
направленията за
повишване на
конкурентноспособността
на МСП в туризма

Подготовка за оценка на
качеството и
сертификацията на фирми
и дейности от
туристическата индустрия,
съгласно единни
регионални, национални и
международни стандарти

Програмен координатор:

Програмен координатор:

Програмен координатор:

Д-р Влади Златев

Д-р Влади Златев

Д-р Влади Златев

Преподаватели:
Модул 101:

ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ

Д-р Влади Златев

Модул 102:

ФИРМЕНИ СТРАТЕГИИ

Д-р Влади Златев

Модул 103:

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Д-р Таня Христова

Модул 104:

САМОСТОЯТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Ръководители на проекти:
Д-р Влади Златев,
Д-р Таня Христова

Варна, април 2006
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Учебен план за Тренинг Програма 1 и учебни програми по
модули
Модул 101:

Модул 102:

Модул 103:

Модул 104:

Провеждане на интегрирана програма за интензивно групово обучение по фирмено
управление на собственици и ръководители на фирми от туристическата
индустрия
Модул 101.1:

Учебна програма за обучавани от започващи/
новосформирани фирми
Брой класове:
един, за фирми от туризма

Модул 101.21:

Учебна програма за обучавани от съществуващи фирми
Брой класове:
един, за фирми от Хо&Ре-бизнеси

Модул 101.22:

Учебна програма за обучавани от съществуващи фирми
Брой класове:
един, за фирми от ТО & други

Провеждане на интегрирана програма за интензивно групово обучение на
управленски екипи по създаване и прилагане на общофирмени и функционални
стратеги за развитие
Модул 102.1:

Учебна програма за обучавани от съществуващи фирми
Брой класове:
един, за фирми от Хо&Ре-бизнеси

Модул 102.2:

Учебна програма за обучавани от съществуващи фирми
Брой класове:
един, за фирми от ТО & други

Провеждане на интегрирана програма за интензивно групово обучение по
управление на персонала на собственици и ръководители на фирми от
туристическата индустрия
Модул 103.1:

Учебна програма за обучавани от започващи/
новосформирани фирми
Брой класове:
един, за фирми от туризма

Модул 103.21:

Учебна програма за обучавани от съществуващи фирми
Брой класове:
един, за фирми от ХоРе-бизнеси

Модул 103.22:

Учебна програма за обучавани от съществуващи фирми
Брой класове:
един, за фирми от ТО & други

Индивидуални курсови работи по бизнес проекти с пряко отношение към
развитието на отделни съществуващи и/или започващи фирми по тематични
области, съгласно модули 101, 102, и 103
Модул 104.1:

Управление на Хо & Ре-фирми
Начало на проекта:
1 декември 2006
Продължителност :
3 месеца
Ръководител на проект:
Д-р Влади Златев
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Модул 104.2:

Управление на ТО & ТА-фирми
Начало на проекта:
1 декември 2006
Продължителност :
3 месеца
Ръководител на проект:
Д-р Влади Златев

Модул 104.3:

Фирмени стратегии за Хо & Ре - фирми
Начало на проекта:
1 декември 2006
Продължителност :
3 месеца
Ръководител на проект:
Д-р Влади Златев

Модул 104.4:

Фирмени стратегии за ТО & ТА - фирми
Начало на проекта:
1 декември 2006
Продължителност :
3 месеца
Ръководител на проект:
Д-р Влади Златев

Модул 104.5:

Управление на човешки ресурси във фирми
Начало на проекта:
1 декември 2006
Продължителност :
3 месеца
Ръководител на проект:
Д-р Таня Христова

Заключителна сесия на участниците в Тренинг Програма 1
Присъствуващи:

Всички участници от модули 101, 102, 103, 104 и гости

Ден за провеждане: 11 май 2007, от 13 до 17 часа
Дневен ред:
1. Награждаване на най-добрите курсисти и даване на сертификати на успешно завършилите
участници
2. Презентации на 3-те най-добри групови проекти и на 3-те най-добри индивидуални бизнес
проекти
Регламент: За всеки проект се предоставят 20 мин за презентация и
10 мин дискусия
3. Закриване на сесията
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Приложение 2.1: Учебна програма за модул 101 „Провеждане на интегрирана
програма за интензивно групово обучение по фирмено
управление на собственици и ръководители на фирми от
туристическата индустрия”

Приложение 2.2: Учебна програма за модул 102 „Провеждане на интегрирана
програма за интензивно групово обучение на управленски
екипи по създаване и прилагане на общофирмени и
функционални стратеги за развитие”

Приложение 2.3: Учебна програма за модул 103 „Провеждане на интегрирана
програма за интензивно групово обучение по управление на
човешките ресурси за собственици и ръководители на
фирми от туристическата индустрия”
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Проектът “ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА ФИРМИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В СИРП
ЧРЕЗ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИИ НА
КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ” се изпълнява с
финансовата помощ на Европейския съюз и Република
България, Програма ФАР, Project BG2003/004-937.11.03:
Pilot Integrated Investment Scheme for Regional Development
Actions (North-East Planning Region), Bulgaria

ТРЕНИНГ ПРОГРАМА 1:

Модул 101:
Провеждане на интегрирана програма за
интензивно групово обучение по
фирмено управление на собственици и
ръководители на фирми от
туристическата индустрия

Фирменото управление
и предизвикателствата
пред собствениците и
ръководителите на
МСП в туризма

Учебна Програма
Преподавател:

Д-р инж. ик. Влади Златев

Лекционни дни:

МОДУЛ 101.1: започващи/новосформирани МСП
МОДУЛ 101.21: съществуващи МСП, Хо&Ре-бизнеси
МОДУЛ 101.22: съществуващи МСП, ТО & други

Място:

Заседателна зала, ресторант “Димят”-Варна, от 9:00 до 17:00 часа

e-mail: zlatev@comcast.net
GSM: 0886-749-858

ОПИСАНИЕ НА КУРСА
Курсът е част от интегрирана тренинг програма за интензивно групово обучение по фирмено
управление на собственици и/или ръководители на съществуващи малки и средни предприятия (МСП) –
МОДУЛ 101.21 и МОДУЛ 101.22, които са изградени и функционират на територията на СИПР и имат
предмет на дейност с пряко отношение към местната туристическа индустрия и/или влияние върху
развитието на туризма, или са започващи/новосформирани МСП - МОДУЛ 101.1. Изграден на основата
на най-съвременни разбирания и тенденции в теорията и практиката на фирменото управление, курсът
акцентува върху обвързаността
между фирмено управление, формите за повишаване на
международната конкурентоспособност на фирмата, и на ролята на качеството, международното
сертификациране и стандартизаране на фирмите като цяло и в частност на предлаганите от тях
продукти и услуги. Разглеждат се предпоставките за успешно фирмено управление в контекста на
дългосрочното развитие и управление на региона, където оперира фирмата, и на устойчивото и
конкурентоспособно развитие на регионалната туристическа дестинация.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КУРСА
Този курс е предназначен за собственици и ръководители на съществуващи или започващи/
новосформирани фирми в областта на туризма, които имат базови знания и умения по управление на
фирми и успешна през последните 3-5 години стопанска практика, и се стремят, на тази основа, да
разработят и осъществят успешна фирмена политика, стратегия и оперативни планове за периода до
2010 година.

Цели
Отчитайки световните тенденции на съвременната туристическа индустрия, на успешни международни
фирмени практики, и на спецификата на туризма в България и СИПР, учебната програма цели да
съвмести: (1)
преимуществата на интензивните аудиторни занимания с извънаудиторната
индивидуална или групова работа по проекти, по теми с пряко отношение към непосредствената
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практика на участниците, с (2) формите на лекционни занимания и дискусии в аудиторията – както с
лектора и поканени от него гости, така и между участниците в обучението.

Задачи
Участниците в този курс ще получат:
• Ясна представа и знания относно съвременни трендове във фирменото управление;
• Знания за успешни тенденции и практики в развитието и управлението на международни
туристически дестинации;
• Знания относно обвързаността между фирмено управление, фирмена конкурентоспособност, и
ролята на качеството, международното сертификациране и стандартизаране на фирмите като
цяло и в частност на предлаганите от тях продукти и услуги;
• Знания относно потребността и нуждата от обединяване усилията на конкуриращи се и/или
коопериращи се фирми, организации и институции от региона, където е създадена и оперира
фирмата под формата на регионален туристически бизнес клъстер с цел, чрез повишаване на
общата устойчивост и конкурентоспособност на туристическата дестинация да се повиши
международната конкурентоспособност на всяка отделна фирма от регионалния туристически
бизнес клъстер;
• Знания относно работа в екипи и разработване на общи проекти с пряко отношение и
приложимост към непосредствената фирмена практика на участниците в бизнес проекта;
• Знания относно оформяне и представяне на резултатите по проекта съгласно най-съвременните
изисквания и трендове в теорията и практиката на фирменото управление.

Обвързаност с други модули от Тренинг Програми 1, 2 и 3
Този курс е обвързан пряко и косвено с останалите модули от Тренинг Програма 1, и по-специално:
• Модул 102: връзка между фирмено управление и формиране и провеждане на общофирмени и
функционални фирмени стратегии
• Модул 103: връзка между фирмено управление и управление на персонала във фирмата - от
селектирането на кандидатстствуващите за работа във фирмата, през програмите за
квалификация и развитие на кадрите от фирмата, през създаване и развитие на фирмени
лидери по видове професии, в това число и чрез създаване и успешното провеждане на
програма за заплащане и компенсация на заетите във фирмата;
• Модул 104: два индивидуални проекти по фирмено управление.
Обвързаността на курса с курсове от Тренинг Програма 2 е както следва:
• Модул 201: връзка между фирменото управление и факторите за устойчиво развитие и
управление на фирмената конкурентоспособност;
• Модул 202: управление на фирми чрез ефективното изграждане и функциониране на фирмени
информационни системи и овладяване на инструментариум за управление на проекти;
• Модел 203: обвързаността между общофирмената технология на управление с функционалните
фирмени стратегии, на примера на международната маркетингова стратегия;
• Модел 204: значението на ПР & фирменото представяне като съществен елемент от
общофирменото управление и успешното й устойчиво развитие.
Обвързаността на курса с курсове от Тренинг Програма 3 е както следва:
• Модул 301: връзка между фирмено управление и управление и контрол на всички фирмени
дейности;
• Модул 302: връзка между фирмено управление и сертифициране и категоризация по продукти и
услуги във фирмата;
• Модул 303: връзка между фирмено управление, ИСО стандарти и сертифициране по ИСО в
туризма.

ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА КУРСА
Структура на обучението по време на класните занимания
Курсът ще се проведе в една сесия но в три отделни модули пред различна аудитория с участници собственици и ръководители на съществуващи или новосформирани/започващи фирми от туризма
(хотели, ресторанти, туроператорски, транспортни, атракционни, ексурзоводни и други фирми с
отношение към туризма). По време на заниманията ще се отчита спецификата на знанията и
очакванията на конкретната аудитория, при спазване на следните отправни положения:
• Описанието по лекции е представено в отделна секция на тази Учебна Програма;
• По време на лекциите лекторът ще използва слайд презентации, мултимедийни материали и
видео-клипове за онагледяване на по-важни моменти от преподавания материал;
• Съгласно описанието по лекции се предвиждат дискусии в клас и срещи с гости от
туристическата индустрия;
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•

Ситуационни и симулационни игри под формата на “културни зали” (тренинг как да се вземат
решения в условия на неопределеност) са предвидени във втория ден от Програмата.

Извънкласни занимания (работа по групови проекти)
Работата по групови и индивидуални проекти ще се организира съгласно секция I “Обща методология”
към основните положения за организация и провеждане на Тренинг Програми в рамките на Проекта
изпълняван с финансовата помощ на Европейския съюз и Република България, Програма ФАР – сравни
с интернет страницата на проекта. Участието в подобни проекти е доброволно. Началото и края на
работа по бизнес проекти са указани в края на тази Учебна Програма.

Участие в заключителната сесия на Тренинг Програма 1
Всички участници в курса са поканени да участвуват в заключителната сесия на Тренинг Програма 1,
предвидена за 11 май 2007.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ
Основните материали, използвани за подготовка на този и останалите курсове в рамките на Тренинг
Програми 1, 2 и 3 се предоставят безплатно на всички участници, и включват сборниците:
•
•
•

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМИ, автор Д-р Влади Златев, издател ВАРХ & ВТК, Варна 2007
ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, автор Д-р Влади Златев, издател ВАРХ & ВТК, Варна
2007
ФИРМЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КАЧЕСТВО И СЕРТИФИЦИРАНЕ, автор Д-р Марин Нешков, издател
ВАРХ & ВТК, Варна 2007

Допълнителните материали, необходими за този курс ще се публикуват в електронен формат на
интернет страниците на проекта.

КРИТЕРИИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА
Успешно завършили курса са тези участници, които са присъствували на всички лекционни занимания.
Завършилите с грамота за заслуги към образователния процес на цялата Тренинг Програма 1 и на
курса са тези участници, които са подготвили и предали в указания 3-месечен срок след приключването
на груповите обучения на индивидуални или групови бизнес проекти по тематика, имаща пряко
отношение към този курс.
Завъшилите с отличие тренинг програмите в рамките на Проекта изпълняван с финансовата помощ на
Европейския съюз и Република България, Програма ФАР са тези, които са излъчени да участвуват с
презентация на заключителната сесия на Тренинг Програма 1. В допълнение всички доклади на
участниците в заключителната сесия ще се публикуват в сборника “НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОЕКТИ ЗА
ФИРМЕНО РАЗВИТИЕ”, издател ВАРХ & ВТК, Варна 2007.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ПИСМЕНИ ПРОЕКТИ
Изискванията при изготвянето, оформянето и представянето на писмени проекти се извършва в
съответствие с общите изисквания, разработени и представени в съответствие със секция I “Обща
методология” към основните положения за организация и провеждане на Тренинг Програми в рамките
на Проекта изпълняван с финансовата помощ на Европейския съюз и Република България, Програма
ФАР– сравни с интернет страницата на проекта.

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК И ОПИСАНИЕ ПО ЛЕКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
Ден, час

Съдържание по лекции и други основни дейности в рамките на модула
1-ви ден
09:00 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 12:40

Лекционни занимания
Въведение в Тренинг Програма 1, модул 101
Фирмено управление в туризма: общо представяне
пауза
Съвременни тенденции в световната туристическа индустрия и как те влияят на
фирменото управление:
I: Как е организиран туризма: световни, национални, регионални, и местни
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12:40 – 13:20
13:20 – 15:00
15:00 – 15:20
15:20 – 17:00
2-ри ден
09:00 – 10:40

10:40 – 11:00
11:00 – 12:40
12:40 – 13:20
13:20 – 15:00

15:00 – 15:20
15:20 – 17:00
3-ти ден
09:00 – 10:40

10:40 – 11:00
11:00 – 12:40
12:40 – 13:20
13:20 – 15:00

15:00 – 15:20
15:20 – 17:00
1 дек. 2006
1 март 2007
11 май 2007

структури и организации
пауза
II: Какви са мотивациите на пътуващите и очакванията им при посещение на
една туристическа дестинация
пауза
III: Търсене, предлагане, политики, планиране и развитие на дейности в туризма
Лекционни занимания
Процесът на управление на фирми и спецификата в туризма
Планиране
Организиране
пауза
Лидерство
Контролиране
пауза
Подготовка на Бизнес План за фирма от туризма
Етапи при подготовка и създаване на бизнес план
Използване на симулационен софтуер в процеса на подготовка на финансовите
характеристики на фирмата
пауза
Ситуационен анализ и оценка на ефективността на фирмата (SWOT-Analysis,
Break-Even-Analysis, What-If-Analysis)
Лекционни занимания
Устойчивост и конкурентоспособност на туристически дестинации и
целесъобразността от създаване на туристически клъстери (ТК)
Световна практика и изводи за България
Пример за изграждане и функционирене на ТК-Варна
пауза
Дискусия: Потенциални проекти за развитие в рамките на ТК-Варна, чрез които
да се повиши конкурентоспособността на МСП от СИПР
пауза
Дискусия: Използване на придобитите в рамките на курса знания в
непосредствената фирмена дейност на участниците; целесъобразност от
участие в следващи курсове от ТП-1, ТП-2, и ТП-3 на проекта по ФАР
пауза
Подготовка за групови и/или самостоятелни извънкласни бизнес проекти
Заключителни бележки към Тренинг Програма 1, модул 101
Начало за работа по групови и/или индивидуални проекти
Краен срок за предаване на проекти
Заключителна сесия на участниците в Тренинг Програма 1
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Проектът “ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА ФИРМИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В СИРП
ЧРЕЗ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИИ НА
КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ” се изпълнява с
финансовата помощ на Европейския съюз и Република
България, Програма ФАР, Project BG2003/004-937.11.03:
Pilot Integrated Investment Scheme for Regional Development
Actions (North-East Planning Region), Bulgaria

ТРЕНИНГ ПРОГРАМА 1:

Модул 102:
Провеждане на интегрирана програма за
интензивно групово обучение на
управленски екипи по създаване и
прилагане на общофирмени и
функционални стратеги за развитие

Фирменото управление
и предизвикателствата
пред собствениците и
ръководителите на
МСП в туризма

Учебна Програма
Преподавател:

Д-р инж. ик. Влади Златев

Лекционни дни:

МОДУЛ 102.1: съществуващи МСП, Хо&Ре-бизнеси
МОДУЛ 102.2: съществуващи МСП, ТО & други

Място:

Заседателна зала, ресторант “Димят”-Варна, от 9:00 до 17:00 часа

e-mail: zlatev@comcast.net
GSM: 0886-749-858

ОПИСАНИЕ НА КУРСА
Курсът е част от интегрирана тренинг програма за интензивно групово обучение по фирмено
управление на собственици и/или ръководители на съществуващи малки и средни предприятия
(МСП), които са изградени и функционират на територията на СИПР, и имат предмет на дейност с
пряко отношение към местната туристическа индустрия и/или влияние върху развитието на туризма.
Изграден на основата на най-съвременни разбирания и тенденции в теорията и практиката по
създаването и прилагането на общофирмени и функционални стратеги за развитие. Курсът
акцентува върху обвързаността
между фирмените стратегии и повишаването на
конкурентоспособността на фирмата. Разглеждат се предпоставките за успешно формулиране и
реализиране на общофирмени и функционални стратеги за развитие в контекста на дългосрочното
развитие и управление на региона, където оперира фирмата, и на устойчивото и конкурентоспособно
развитие на туристическа дестинация - Варна.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КУРСА
Този курс е предназначен за собственици и ръководители на съществуващи фирми от туризма, които
имат базови знания и умения по управление на фирми и успешна през последните 3-5 години
стопанска практика, и се стремят да разработват и осъществяват успешна фирмена стратегия и
оперативни планове за периода до 2010 година.

Цели
Отчитайки световните тенденции на съвременната туристическа индустрия, на успешни международни
фирмени практики, и на спецификата на туризма в България и СИПР, учебната програма цели да съвмести:
(1) преимуществата на интензивните аудиторни занимания с извънаудиторната индивидуална или групова
работа по проекти, по теми с пряко отношение към непосредствената практика на участниците, с (2)
формите на лекционни занимания и дискусии в аудиторията – както с лектора и поканени от него гости, така
и между участниците в обучението.
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Задачи
Участниците в този курс ще получат:
• Ясна представа и знания относно същността на общофирмените и функционалните стратегии
за развитие;
• Знания за процеса на разработване, оценка и избор на общофирмена и функционални
стратегии за развитие;
• Знания относно институционализирането на стратегиите и контрола на тяхното
осъществяване;
• Знания относно съвременната външна среда на туристическите фирми от СИРП като
източник на ограничения и възможности при стратегическия избор;
• знания относно обобщения фирмен профил на туристическите фирми от СИРП (при отчитане
спецификата в хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и агентска дейности,
транспортирането, анимирането и пр.) като фактор при определяне на конкретните фирмени
и функционални стратегии;
• Знания относно работа в екипи и разработване на общи проекти с пряко отношение и
приложимост към непосредствената фирмена практика на участниците в бизнес-проекта;
• Знания относно оформяне и представяне на резултатите по проекта съгласно найсъвременните изисквания в теорията и практиката на фирменото управление.

Обвързаност с други модули от Тренинг Програми 1, 2 и 3
Този курс е обвързан пряко и косвено с останалите модули от Тренинг Програма 1, и по-специално:
• Модул 101: връзка между фирмено управление и формиране и реализиране на
общофирмени и функционални фирмени стратегии
• Модул 103: връзка между фирмени стратегии и управление на персонала във фирмата;
• Модул 104: два индивидуални проекти по фирмено управление и два по фирмени стратегии.
Обвързаността на курса с курсове от Тренинг Програма 2 е както следва:
• Модул 201: връзка между фирмените стратегии и факторите за устойчиво развитие и
управление на фирмената конкурентоспособност;
• Модул 203: обвързаността между общофирмената технология на управление с
функционалните фирмени стратегии, на примера на международната маркетингова
стратегия;
• Модел 204: обвързаността на фирмените стратегии със значението на ПР & фирменото
представяне като съществен елемент от общофирменото управление.
Обвързаността на курса с курсове от Тренинг Програма 3 е както следва:
• Модул 301: връзка между фирмените стратегии и управлението и контрола на всички
фирмени дейности;
• Модул 302: връзка между фирмените стратегии и сертифицирането и категоризацията по
продукти и услуги във фирмата;
• Модул 303: връзка между фирмените стратегии и ИСО стандартите и сертифицирането по
ИСО в туризма.

ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА КУРСА
Структура на обучението по време на класните занимания
Курсът ще се проведе в една сесия но в два отделни модули пред различна аудитория с участници собственици и ръководители на съществуващи фирми от туризма (хотели, ресторанти,
туроператорски, транспортни, атракционни, ексурзоводни и други фирми с отношение към туризма).
По време на заниманията ще се отчита спецификата на знанията и очакванията на конкретната
аудитория, при спазване на следните отправни положения:
• Описанието по лекции е представено в отделна секция на тази Учебна Програма;
• По време на лекциите лекторът ще използва слайд презентации, мултимедийни материали и
видео-клипове за онагледяване на по-важни моменти от преподавания материал;
• Съгласно описанието по лекции се предвиждат дискусии в клас и срещи с гости от
туристическата индустрия;
• Ситуационни и симулационни игри под формата на “културни зали” (тренинг как да се вземат
решения в условия на неопределеност) са предвидени за втория и третия дни от Програмата.

Извънкласни занимания (работа по групови проекти)
Работата по групови и индивидуални проекти ще се организира съгласно секция I “Обща
методология” към основните положения за организация и провеждане на Тренинг Програми в
рамките на Проекта изпълняван с финансовата помощ на Европейския съюз и Република България,
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Програма ФАР – сравни с интернет страницата на проекта. Участието в подобни проекти е
доброволно. Началото и края на работа по бизнес проекти са указани в края на тази Учебна
Програма.

Участие в заключителната сесия на Тренинг Програма 1
Всички участници в курса са поканени да участвуват в заключителната сесия на Тренинг Програма 1,
предвидена за 11 май 2007.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ
Основните материали, използвани за подготовка на този и останалите курсове в рамките на Тренинг
Програми 1, 2 и 3 се предоставят безплатно на всички участници, и включват сборниците:
•
•
•

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМИ, автор Д-р Влади Златев, издател ВАРХ & ВТК, Варна 2007
ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, автор Д-р Влади Златев, издател ВАРХ & ВТК,
Варна 2007
ФИРМЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КАЧЕСТВО И СЕРТИФИЦИРАНЕ, автор Д-р Марин Нешков,
издател ВАРХ & ВТК, Варна 2007

Допълнителните материали, необходими за този курс ще се публикуват в електронен формат на
интернет страниците на проекта.

КРИТЕРИИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА
Успешно завършили курса са тези участници, които са присъствували на всички лекционни
занимания.
С грамота за отлично представяне в образователния процес на цялата Тренинг Програма 1 и на
курса ще завършат тези участници, които са подготвили и предали в указания 3-месечен срок след
приключването на груповите обучения своите индивидуални или групови бизнес проекти по
тематиката, имаща пряко отношение към този курс.
Завършилите с отличие тренинг програмата в рамките на Проекта ще участвуват с презентация на
заключителната сесия. В допълнение всички доклади на участниците в заключителната сесия ще се
публикуват в сборника “НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ФИРМЕНО РАЗВИТИЕ”, издател ВАРХ & ВТК,
Варна 2007.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ПИСМЕНИ ПРОЕКТИ
Изискванията при изготвянето, оформянето и представянето на писмените проекти се извършва в
съответствие с общите изисквания, разработени и представени в секция I “Обща методология” към
основните положения за организация и провеждане на Тренинг Програми в рамките на Проекта
изпълняван с финансовата помощ на Европейския съюз и Република България, Програма ФАР–
сравни с интернет страницата на проекта.

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК И ОПИСАНИЕ ПО ЛЕКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
Ден, час

Съдържание по лекции и други основни дейности в рамките на модула
1-ви ден
09:00 – 10:40

10:40 – 11:00
11:00 – 12:40

12:40 – 13:20
13:20 – 15:00

Лекционни занимания
Въведение в Тренинг Програма 1, модул 102
Фирмени управленски стратегии в туризма: обща теория и практика;
специфични закономерности и изисквания за МСП от туристическата индустрия
пауза
Фирмени управленски стратегии в туризма:
Движещи сили, въздействия, избор и стратегичско позициониране на фирма от
туризма
Видове управленски стратегии – общофирмени и функционални фирмени
стратегии
пауза
Маркетингови стратегии (продажби, услуги, качество, брандинг)
Стратегии в областта на човешките ресурси, технологиите и доставките
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15:00 – 15:20
15:20 – 17:00
2-ри ден
09:00 – 10:40

10:40 – 11:00
11:00 – 12:40
12:40 – 13:20
13:20 – 15:00

15:00 – 15:20
15:20 – 17:00
3-ти ден
09:00 – 10:40

10:40 – 11:00
11:00 – 12:40

12:40 – 13:20
13:20 – 15:00

15:00 – 15:20
15:20 – 17:00
1 дек. 2006
1 март 2007
11 май 2007

пауза
Стратегии за съхраняване на бизнеса: управление на риска, управление в
кризисни ситуации, ПР и бизнес комуникации
Стратегическо планиране, организационни стратегии, лидерство
Лекционни занимания
Процес на разработване, оценка и избор на фирмени управленски стратегии
в туризма, при отчитане спецификата на СИПР
Процес на разработване, оценка и избор на фирмени стратегии
пауза
Институционализиране на стратегиите и контрол при изпълнението им
пауза
Характеристика на обобщени профили на фирми от туристическата индустрия
на СИПР като определител при избора на фирмени
управленски стратегии
Възможности и ограничения на външната среда на фирмите от
туристическата индустрия от СИРП: стратегически алтернативи
пауза
Дискусия: Потенциални проекти за развитие на фирмени стратегии (за конкретни,
предварително дефинирани бизнес-казуси) и формиране на екипи от по 5
участници по избрани от тях тематични области
Лекционни занимания
Работа в екипи: Разработване на фирмени управленски стратегии
Фирмени казуси: Определяне на съществуващите бизнес параметри и на
въздействията от обкръжаващата среда
Процес на разработване, оценка и избор на съответна стратегия
пауза
Работа в екипи:
Разработване, оценка и избор на съответна стратегия –
обобщаване на резултатите и подготовка за представянето им
пауза
Презентации на разработените от отделните екипи стратегии
Регламент за организиране на всяка отделна презентация: 20 минути колективна
презентация от разработващия екип и 10 минути отговори на въпроси от
останалите курсисти
пауза
Финализиране на презентациите
Подготовка за групови и/или самостоятелни извънкласни бизнес проекти
Заключителни бележки към Тренинг Програма 1, модул 102
Начало за работа по групови и/или индивидуални проекти
Краен срок за предаване на проекти
Заключителна сесия на участниците в Тренинг Програма 1

93

Проектът “ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА ФИРМИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В СИРП
ЧРЕЗ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИИ НА
КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ” се изпълнява с
финансовата помощ на Европейския съюз и Република
България, Програма ФАР, Project BG2003/004-937.11.03:
Pilot Integrated Investment Scheme for Regional Development
Actions (North-East Planning Region), Bulgaria

ТРЕНИНГ ПРОГРАМА 1:

Модул 103:
Провеждане на интегрирана програма за
интензивно групово обучение по
управление на човешките ресурси за
собственици и ръководители на фирми
от туристическата индустрия

Фирменото управление
и предизвикателствата
пред собствениците и
ръководителите на
МСП в туризма

Учебна Програма
Преподавател:

доц. д-р Татяна Христова

е-mail: sita_bg@hotmail.com
GSM 0898 318 062

Лекционни дни:

МОДУЛ 103.1: започващи/новосформирани МСП
МОДУЛ 103.21: съществуващи МСП, Хо&ре-бизнеси
МОДУЛ 103.22: съществуващи МСП, ТО & други

Място:

Заседателна зала, ресторант “Димят”-Варна, от 9:00 до 17:00 часа

ОПИСАНИЕ НА КУРСА
Курсът е част от интегрирана тренинг програма за интензивно групово обучение по фирмено
управление на собственици и/или ръководители на съществуващи малки и средни предприятия
(МСП) – МОДУЛ 103.21 и МОДУЛ 103.22, които са изградени и функционират на територията на
СИПР и имат предмет на дейност с пряко отношение към местната туристическа индустрия и/или
влияние върху развитието на туризма, или са започващи/новосформирани МСП - МОДУЛ 103.1.
Изграден на основата на най-съвременни разбирания и тенденции в теорията и практиката за
фирмено управление на човешките ресурси, курсът е съобразен с условията на българския трудов
пазар, българското законодателство и българските стандарти за управление и развитие на
човешките ресурси (приети през 2004 г от Българската асоциация за управление и развитие на
човешките ресурси). Курсът акцентира на: (1) основни познания за управлението на човешките
ресурси в туристическата организация; (2) основните умения за работа с хора (персонал); (3)
изграждане на система за управление на човешките ресурси в туристическата организация.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КУРСА
Този курс е предназначен за собственици и ръководители на съществуващи или започващи/
новосформирани малки и средни фирми в областта на туризма, които имат базови знания и умения
по управление на фирми и успешна през последните 3-5 години стопанска практика, и търсят
възможност да утвърдят бизнес дейността си като конкурентоспособна чрез управление на
човешките ресурси.
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Цели
Курсът има за цел да запознае участниците с все още неизползвани практики за управление на
човешките ресурси в българските туристически организациии, за да могат да бъдат интегрирани във
общофирменото управление (стратегия и политика). Отчитайки световните тенденции на
съвременната туристическа индустрия, на успешни международни фирмени практики, и на
спецификата на туризма в България и СИПР, учебната програма цели да съвмести: (1)
преимуществата на интензивните аудиторни занимания с извънаудиторната индивидуална или
групова работа по проекти, по теми с пряко отношение към непосредствената практика на
участниците, с (2) формите на лекционни занимания и дискусии в аудиторията – както с лектора и
поканени от него гости, така и между участниците в обучението.

Задачи
Основните задачи на курса са усвояване на съвременни знания за управлението на хора и
усвояване на няколко практически умения за работа с хора. По-конкретно участниците ще получат:
• Отговор на въпросите като: “Защо човешките ресурси трябва да се управляват и в какво се
изразява това управление?”; “Какво печели туристическата организация, която има система
за управление на човешките ресурси?”; “Кои са добрите практики за управление на
човешките ресурси?”; “Как да измерим ефекта от управлението човешките ресурси”;
• Основни умения за: разбиране на поведението на индивиди и групи, формиране и развитие
на екип (не звено или отдел, а екип); умения за интервюиране и оценяване;
• Знания относно работа в екипи и разработване на общи проекти с пряко отношение и
приложимост към непосредствената фирмена практика на участниците в бизнес проекта;
• Знания относно оформяне и представяне на резултатите по проекта съгласно найсъвременните изисквания и трендове в теорията и практиката на фирменото управление.

Обвързаност с други модули от Тренинг Програми 1, 2 и 3
Този курс е обвързан пряко и косвено с останалите модули от Тренинг Програма 1, и по-специално:
• Модул 101: връзка между фирмено управление на човешките ресурси и общофирменото
управление чрез дефиниране на мястото и приноса на управлението на човешките ресурси в
общото (корпоративно) управление на туристическата организация;
• Модул 102: връзка между фирмено управление на човешките ресурси (като една от найважните функционални фирмени стратегии) при формирането и провеждането на
конкретната общофирмена стратегия;
• Модул 104: един индивидуален проект по фирмено управление на човешките ресурси.
Обвързаността на курса с курсове от Тренинг Програма 2 е както следва:
• Модул 201: връзка между фирменото управление на човешките ресурси и факторите за
устойчиво развитие и управление на фирмената конкурентоспособност (хората и начина, по
който се управлява една фирма са решаващият фактор за нейния успех);
• Модул 202: управление на човешките ресурси във фирми чрез ефективното изграждане и
функциониране на фирмени информационни системи и овладяване на инструментариум за
управление на проекти;
• Модел 203: обвързаността между общофирмената технология на управление на човешките
ресурси с функционалните фирмени стратегии, на примера на международната маркетингова
стратегия, и по-конкретно с дефиниране на задачите, ролята (длъжностите), подбора,
обучението, оценяването и възнаграждаването на служителите, които участвуват в
маркениговите дейности на организацията;
• Модел 204: значението на ПР & фирменото представяне се влияят преко от подбора и
подготовката на заетите с тази дейности – както при дефиниране на задачите, ролята
(длъжностите), подбора, обучението, развитието, оценяването и възнаграждаването на
служители, които работят в направлението “Връзки с обществеността” в туристическата
организация, така и с избора на външен консултант по ПР.
Обвързаността на курса с курсове от Тренинг Програма 3 е както следва:
• Модул 301: фирменото управление на човешките ресурси има важен принос към качеството
и контрола на продуктите и услугите предлагани от фирмата, съгласно спецификата на
служителите, участващи в процеса на качество и контрол;
• Модул 302: фирменото управление на човешките ресурси има пряка връзка със
сертифицирането и категоризацията по видове продукти и услуги във фирмата;
• Модул 303: във всички стандарти по ИСО и в процедурите за сертифициране по ИСО в
туризма основни характеристики са качеството и компетентността на заетите във фирмата,
зрелостта при вземане на управленски решения, и организационната устойчивост на
фирмата.
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ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА КУРСА
Структура на обучението по време на класните занимания
Курсът ще се проведе в една сесия но в три отделни модули пред различна аудитория с участници собственици и ръководители на съществуващи или новосформирани/започващи фирми от туризма
(хотели, ресторанти, туроператорски, транспортни, атракционни, ексурзоводни и други фирми с
отношение към туризма). По време на заниманията ще се отчита спецификата на знанията и
очакванията на конкретната аудитория, при спазване на следните отправни положения:
• Описанието по лекции е представено в отделна секция на тази Учебна Програма;
• По време на лекциите лекторът ще използва слайд презентации, мултимедийни материали и
видео-клипове за онагледяване на по-важни моменти от преподавания материал;
• Съгласно описанието по лекции се предвиждат дискусии в клас и срещи с гости от
туристическата индустрия;
• Ситуационни и симулационни игри под формата на “културни зали” (тренинг как да се вземат
решения в условия на неопределеност) са предвидени във втория ден от Програмата.

Извънкласни занимания (работа по групови проекти)
Работата по групови и индивидуални проекти ще се организира съгласно секция I “Обща
методология” към основните положения за организация и провеждане на Тренинг Програми в
рамките на Проекта изпълняван с финансовата помощ на Европейския съюз и Република България,
Програма ФАР – сравни с интернет страницата на проекта. Участието в подобни проекти е
доброволно. Началото и края на работа по бизнес проекти са указани в края на тази Учебна
Програма.

Участие в заключителната сесия на Тренинг Програма 1
Всички участници в курса са поканени да участвуват в заключителната сесия на Тренинг Програма 1,
предвидена за 11 май 2007.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ
Основните материали, използвани за подготовка на този и останалите курсове в рамките на Тренинг
Програми 1, 2 и 3 се предоставят безплатно на всички участници, и включват сборниците:
•
•
•

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМИ, автор Д-р Влади Златев, издател ВАРХ & ВТК, Варна 2007
ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, автор Д-р Влади Златев, издател ВАРХ & ВТК,
Варна 2007
ФИРМЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КАЧЕСТВО И СЕРТИФИЦИРАНЕ, автор Д-р Марин Нешков,
издател ВАРХ & ВТК, Варна 2007

Допълнителните материали, необходими за този курс ще се публикуват в електронен формат на
интернет страниците на проекта.

КРИТЕРИИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА
Успешно завършили курса са тези участници, които са присъствували на всички лекционни
занимания.
Завършилите с грамота за заслуги към образователния процес на цялата Тренинг Програма 1 и на
курса са тези участници, които са подготвили и предали в указания 3-месечен срок след
приключването на груповите обучения на индивидуални или групови бизнес проекти по тематика,
имаща пряко отношение към този курс.
Завъшилите с отличие тренинг програмите в рамките на Проекта изпълняван с финансовата помощ
на Европейския съюз и Република България, Програма ФАР са тези, които са излъчени да участвуват
с презентация на заключителната сесия на Тренинг Програма 1. В допълнение всички доклади на
участниците в заключителната сесия ще се публикуват в сборника “НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОЕКТИ ЗА
ФИРМЕНО РАЗВИТИЕ”, издател ВАРХ & ВТК, Варна 2007.
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ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ПИСМЕНИ ПРОЕКТИ
Изискванията при изготвянето, оформянето и представянето на писмени проекти се извършва в
съответствие с общите изисквания, разработени и представени в съответствие със секция I “Обща
методология” към основните положения за организация и провеждане на Тренинг Програми в
рамките на Проекта изпълняван с финансовата помощ на Европейския съюз и Република България,
Програма ФАР– сравни с интернет страницата на проекта.

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК И ОПИСАНИЕ ПО ЛЕКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
МОДУЛ 103.1
Ден, час

Съдържание по лекции и други основни дейности в рамките на модула
1-ви ден
09:00 – 10:40

10:40 – 11:00
11:00 – 12:40

12:40 – 13:20
13:20 – 15:00

15:00 – 15:20
15:20 – 17:00

2-ри ден
09:00 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 12:40
12:40 – 13:20
13:20 – 15:00
15:00 – 15:20
15:20 – 17:00

3-ти ден
09:00 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 12:40
12:40 – 13:20
13:20 – 15:00

Лекционни занимания
Въведение в МОДУЛ 103, изясняване на цели, задачи, крайни резултати, начин ина
провеждане и изисквания към участниците.
Въведение в управление на човешки ресурси (УЧР): концепция, характеристики,
същността на хората като “ресурси”, предмет на управление, цели, организация и
субекти на управление, приносът на УЧР.
пауза
Хората в туристическата организация: индивидуално поведение, индивидуални
различия между хората в работата, причините за различията; поведение в група;
поведение на групата от служители; вземане на управленски решения за хора и
групи.
пауза
Основни процеси в УЧР: средата на управлението на човешките ресурси, основни
фактори на външната и вътрешната среда на УЧР и тяхното влияние върху
решенията за човешките ресурси; оперативно УЧР и стратегическо УЧР.
пауза
Работа в група по казус за вземане на управленско решение за служителите в
работата. Дискусия: “Проблеми в работата на служителите и възможности за
тяхното разрешаване чрез управление на човешките ресурси”. Обобщение от
лектора на получените знания от първия ден. Обратна връзка.
Лекционни занимания
Управленски дейности за ЧР: проектиране на длъжности, нови форми на труд,
анализ на съществуващите длъжности.
пауза
Управленски дейности за ЧР:набор и побдор на служители, обучение, развитие.
пауза
Управленски дейсности за ЧР: оценяване, възнаграждаване, трудови отношения и
служебни отношения.
пауза
Работа в групи: проектиране на организационна структура, проектиране на
длъжности. Дискусия на тема: “Зависи ли мотивацията на служителите от
проектирането на длъжността и организационната структура?” Обобщение от
лектора на получените знания и умения от втория ден. Задаване на извънкласно
задание по групи “Кои нови форми на труд е възможно да се приложат в малките и
средни туристически организации?”. Обратна връзка.
Лекционни занимания
Изграждане на система за управление на човешките ресурси в малките и средни
туристически организации.
пауза
Някои важни умения за работа с хората: разбиране на поведението на другите,
умения за интервюиране и оценяване.
пауза
“Създаване и развитие на работата в екип в малките и средни туристически
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организации” – панелна дискусия с 2 гости и обсъждане на резултатите от
извънкласната групова задача. Обобщаване на основни правила.
пауза
Развитие на компетентноста за УЧР. Бюджет за УЧР и оценяване на приноса на
УЧР за конкурентоспособността на туристическата организация. Обобщение.
Обратна връзка.
Подготовка за групови и/или самостоятелни извънкласни бизнес проекти
Заключителни бележки към Тренинг Програма 1, модул 103
Начало за работа по групови и/или индивидуални проекти
Краен срок за предаване на проекти
Заключителна сесия на участниците в Тренинг Програма 1

МОДУЛ 103.21 и МОДУЛ 103.22
Ден, час

Съдържание по лекции и други основни дейности в рамките на модула
1-ви ден
09.00 – 10.40

10.40 – 11.00
11.00 – 12.40

12.40 – 13.20
13.20 – 15.00

15.00 – 15.20
15.20 –17.00
2-ри ден
09.00 – 10.40

10.40 – 11.00
11.00 – 12.40

12.40 – 13.20
13.20 – 15.00

15.00 – 15.20
15.20 – 17.00

3-ти ден
09.00 – 10.40

10.40 – 11.00

Лекционни занимания
Въведение в модула, изясняване на цели, задачи, крайни резултати, начин на
провеждане, изисквания към участниците.
Въведение в УЧР: концепция, характеристики, приноси за организационната
ефективност и конкурентоспособност, основни параметри на поведението на
индивиди и групи в организацията
пауза
Основни процеси в УЧР: външна и вътрешна среда на управленските решения за
ЧР; оперативно и стратегическо УЧР; примери за влиянието на оперативното и
стратегическото управление на ЧР върху организационната ефективност и
конкурентоспособност.
пауза
Управленски дейности за ЧР в туристическата организация (ТО): проектиране на
структура, длъжности, анализ на длъжностите, набор, подбор, обучение, развитие,
оценяване, възнаграждаване, трудови и служебни отношения.
пауза
Работа в групи по казус за вземане на оперативни и стратегически управленски
решения за ЧР в ТО (по истински случай). Обобщение от лектора на получените
знания от първи ден. Обратна връзка.
Лекционни занимания, ІІ-ри ден
Неразрешените проблеми в УЧР на ТО и тяхното отражение върху качеството на
продукта, организационната ефективност и конкурентоспособност. Възможности за
корекция.
пауза
Нови форми на организация на труда в европейските компания и възможности за
приложение в малките и средни туристически организации: причини за въвеждане,
видове, възможности за приложение, управление на процеса на промяна.
пауза
Работа в групи: дизайн и редизиайн на структури и длъжности. Дискусия на тема:
“Зависи ли мотивацията на служителите от организационната структура,
длъжностите и организацията на работа?
пауза
Изграждане на система за УЧР: принципи, параметри, елементи, етапи. Влияние на
системата за УЧР върху организационната ефективност и конкурентоспособност на
ТО. Възлагане на извънкласна работа по групи: “Как да организираме работа в
екип в ТО?” Обобщение от лектора на получените знания от втори ден. Обратна
връзка.
Лекционни занимания
Важни умения за работа с хора: представяне на собствения аз; разбиране на
поведението на другия; говорене и изслушване; умение за интервюиране и
оценяване.
пауза
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Представяне на групите по зададеното извънкласно задание. Дискусия по
резултатите. Обобщение от лектора на умението да се комуникира с публика.
пауза
Създаване и развитие на мениджърски екип: характеристики; възможностите за
влияние върху конкурентоспособността и организационната ефективност; правила
и план с действия за изграждане и развитие на мениджърски екип в ТО
“Фокусиране на УЧР към спецификата на екипната работа” – панелна дискусия с
2 гости-панелисти. Обобщение. Обратна връзка.
Подготовка за групови и/или самостоятелни извънкласни бизнес проекти
Заключителни бележки към Тренинг Програма 1, модул 103
Начало за работа по групови и/или индивидуални проекти
Краен срок за предаване на проекти
Заключителна сесия на участниците в Тренинг Програма 1
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За повече иформация:

Този проект е финансиран от Европейския съюз.

Офис на проекта:
България, 9000 Варна,
ул. “Райко Жинзофов” 52, ап.6
Тел: 052-604-798; 052-602-417
Факс: 052-604-798; 052-602-417

„Европейският съюз се състои от 25 страни членки, които решиха
постепенно да свържат своето ноу-хау, своите ресурси и съдби. Заедно,
в продължение на 50 години те изградиха зона на стабилност,
демокрация и устойчиво развитие, като в същото време запазиха
културното разнообразие, толерантността и индивидуалните свободи.
Европейският съюз желае да споделя своите постижения и ценности
със страни и народи отвъдграниците си”

e-mail: info@varh.org;
office@tourexpo.bg

Европейската комисия е изпълнителен орган на Европейския съюз

This project is funded by the EUROPEAN UNION.
"The European Union is made up of 25 Member States who have decided to
gradually link together
their know-how, resources and destinies. Together,
during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of
stability, democracy and sustainable development whilst maintaining
cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is
committed to sharing its achievements and its values with countries and
peoples beyond its borders".
The European Commission is the EU’s executive body.

Изданието се осъществява от изпълнителя на проекта. Мненията, изразени в тази публикация не
отразяват по никакав начин официалното становище на Европейския съюз и на Република България
The edition is implemented by The Contractor. The views expressed in this publication do not necessarily
reflect the official views of The European Union and of The Republic of Bulgaria
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