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Модул 1 "Общуване с клиенти, изготвяне на график, резервация " ОПИСАНИЕ 

(Блок 1 на Квалификационния профил) 
Базиран на основа Единица резултати от ученето  "Общуване с клиенти, изготвяне на график, резервация" от Квалификационния Профил 
„Администратор в Уелнес център”  

 

 
Основна цел на модула 

 

Усъвършенства компетенциите за процеса на изготвяне на график и резервация при взаимодействие с 
клиенти, колеги и работодатели с лекота в мултикултурна среда, спазвайки основните принципи на 
професионална и лична етика в работата с клиенти, колеги, работодатели. 

 
Цели на модула 

 (Очаквани Резултати от 
ученето) 

 

 
Като резултат от модула трябва да може да: 
  
1. Общува спокойно и правилно с клиенти и колеги на официален местен език и поне един чужд език. 

2. Определя нуждите на клиента от уелнес продукти и услуги. 

3. Разрешава проблеми и конфликтни ситуации.  

4. Планира графици. 

5. Прави резервации на клиент.  

 
Изисквания за прием 

(Предварителни условия) 
 

Минимално изискване е средно образование.  

Зависи от вида програма за ПОО.  

 
Оценяване на модула 

В края на модула "Общуване с клиент, изготвяне на график, резервация", учениците полагат теоретичен изпит 
и демонстрират на практика уменията си за общуване и изготвяне на график в практически упражнения: 
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 1. Демонстрират умение за комуникация с клиент лице в лице и по телефон и имейл. 
2. В общуване използва спа терминология и спазва етичните и лични норми. 
3. Може да общува на един чужд език. 
4. Създава график за Уелнес Център като  използва електронни устройства. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Приблизително време за 

осъществяване 
 
 

 
Модулът представя 25% от цялата ПОО част (5 Модула) на образователната програма. 

• В класната стая: 30% от общото време за модула 

• В компанията/ Работа чрез учене (поне 50%): 60% от общото време за модула  

• Самоподготовка: 10% от общото време за модула 
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Модул 1 "Общуване с клиенти, изготвяне на график, резервация " СЪДЪРЖАНИЕ  

 
Очаквани резултати от ученето 

Копие от Единица резултати от ученето 

 
Учебно съдържание 

 
Основна тема 

Дава определено заглавие на тема, което формира 
част от целия курс 

 
Предложени подтеми 

1. Може да общува спокойно и 
правилно с клиенти и колеги на 
официален местен език и  поне един 
чужд език  
40% 

Знае: Техники на общуване и основите 
на комуникацията  

Средства  за комуникация 

Комуникационни бариери, вербални и 
невербални техники 

Професионален етикет 

Професионална терминология на 

местен език и поне един чужд език 

Основни принципи на  
междукултурното общуване 

1.1. Основни форми на общуване 
 

(5 % от общото съдържание на модула) 

1.1.1. Вербална комуникация 
1.1.2. Невербални комуникационни аспекти 

1.1.3. Език на тялото 
1.1.4. Писмена комуникация 

 

1.2  Комуникационни техники 
(10 % от общото съдържание на модула) 

 

 

 

 

 

1.2.1. Ефективна комуникация 

1.2.2. Общуване с различни гости (ВИП клиенти, 
индивидуален, организирани групи от гости, гости със 
специални потребности) 

1.2.3. Методи за събиране на обратна връзка от 
клиенти  
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Основни принципи на общуване със 
специфични клиенти (индивидуални, 
организирани групи от гости, гости със 
специални потребности, ВИП гости) 
 
Методи за събиране на обратна 
връзка от клиенти  

 
Може да (умения):  
Използва ефективно средства за 

комуникация и комуникационни 

технологии 

Използва професионална 

терминология на местен език и поне 

един чужд език 

Спазва професионалния етикет в 

общуване  

Събира отзиви от клиенти  

Използва местния език  

 

1.3.  Инструменти за общуване 
 

(5 % от общото съдържание на модула) 

 

1.3.1. Електронна комуникация на национален  език и 
поне един чужд език  
1.3.2. Общуване по телефон 
 

1.4.  Професионален етикет 
 

(10 % от общото съдържание на модула) 
 
 

1.4.1. Определения 
1.4.2. Същността на професионалния етикет 
1.4.3. Първо впечатление в общуване с клиент  
1.4.4. Администратор в Уелнес център – Лице на 
Уелнес център  

1.5. Професионална терминология 
 

(5 % от общото съдържание на модула) 
 
 

1.5.1. Терминология на СПА материали, консумативи 

и технологии 

1.5.2. Терминология  на СПА процедури и лечения 

1.5.3. Характерни изрази използвани в 
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Използва поне един чужд език на 

професионално комуникационно ниво  

Компетентност: 

Взаимодейства с клиенти 

безпроблемно в мултикултурна среда, 

като използва различни  средства за 

комуникация и комуникационна 

технология на държавен език и поне 

един чужд език.  

Спазва основните принципи на 

професионалния етикет за работа с 

клиенти, колеги, работодатели 

 комуникацията с клиенти  

 

1.6. Професионален чужд език 

(5 % от общото съдържание на модула) 1.6.1. Терминология на СПА материали, консумативи 

и технологии; 

1.6.2. Терминология  на СПА процедури и лечения на 

чужд език; 

1.6.3. Характерни изрази използвани в 

комуникацията с клиенти на чужд език. 

 

2. Може да определи нужния за 

клиент уелнес продукт и услуга 

20% 

2.1. Технология на слушане и питане 

 

(5 % от общото съдържание на модула) 

2.1.1. Методи за активно слушане 

2.1.2. Принципи на ефективното общуване 

2.1.3. Водене на разговор 
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Знае: 

Технология  на ефективното слушане и 
питане  

Принципи на ефективното интервю 

Принципи на конфиденциалност 

Може да (умения): 

Интервюира клиент като използва 
технология  на ефективното слушане и 
питане  

Определя нуждите на клиенти от 
уелнес продукти и услуги  

Уважава принципа на 
конфиденциалност при общуване с 
трети лица  

Компетентност: 

Определя нуждите на клиенти от 
уелнес продукти и услуги 
самостоятелно  като осигурява лично 
внимание, тактичност и 
гостоприемство, и същевременно 
уважава принципа на 
конфиденциалност 

2.2. Принципи на ефективното интервю 

(5 % от общото съдържание на модула) 

2.2.1. Видове интервюта 

2.2.2. Обобщаване на информация за определяне 

нуждите на клиента  

2.3. Конфиденциалност 

(10 % от общото съдържание на модула) 

2.3.1. Конфиденциалност с клиенти 

2.3.2. Обработване на лични данни 

2.3.3. Защита на лични данни 

2.3.4. Изисквания на Закона за обработка на личните  

данни  
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3. Може да разрешава проблеми и 

конфликтни ситуации  

10% 

Знае: 

3.1. Основи на психологията 

(5 % от общото съдържание на модула) 

 

 

3.2. Основи за управление на стреса 

3.1.1. Психология на общуването  

3.1.2. Поведенческа психология 

3.1.3. Когнитивна психология 

3.1.4. Социална психология 
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Основи на психологията 

Основи за управление на стреса 

Справяне с конфликти 

Стилове на поведение в конфликтна 
ситуация 

Стратегии за решаване на проблеми 

Може да (умения): 

Поддържа атмосфера на открито и 
конструктивно изясняване на 
различията  

Разпознава предпоставките за 
конфликт и активно предотвратява 
условията,които пораждат конфликти  

Разрешава проблеми и конфликтни 
ситуации 

Компетентности: 

Самостоятелно разрешава проблеми и 

конфликтни ситуации по мирен и 

конструктивен начин, като показва 

съчувствие и разбиране, за да 

постигне решение, следвайки най-

(5 % от общото съдържание на модула) 3.2.1. Управление на конфликти и стрес 

3.2.2. Стратегии за решаване на проблеми 
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добрите практики за обслужване на 

клиенти   
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4. Може да планира графици 

30% 

Знае: 

Планиране на график 

Принципи на координиране на 

клиентския поток според уелнес 

услугите 

Може да (умения): 

Планира графици и да осигурява 

ефективен работен процес в уелнес 

центъра  

Организира и координира клиентския 

поток 

Спазва правилата за обработка, 

съхранение и използване на лични 

данни  

Компетентности: 

Поема отговорност за планиране на 

график  

4.1. Изготвяне на график 

(10  % от общото съдържание на модула) 

 

 

4.1.1. Основни принципи за планиране 

4.1.2. Структура на планирането 

4.1.3. Дигитални методи за планиране  

 

4.2. Координиране на клиентския поток според 

уелнес услугите 

 

(10 % от общото съдържание на модула) 

4.2.1. Принципи на работа в уелнес център 

4.2.2. Организация и координация на клиентския 

поток в уелнес център  
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Поема отговорност за организация и 

координация на клиентския поток 

според уелнес услугите   

5. Може да прави резервация на 

клиент 

5.1. Клиентска резервация 

(5 % от общото съдържание на модула ) 

5.1.1. Процес на резервация на клиент 

5.1.2. Практическа работа с резервация на клиент 
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Знае: 

Информационни системи и   
специализиран софтуер за резервация  

Различни комуникационни канали  

Може да (умения): 

Прави резервация на клиент според 

неговите нужди, очаквания и 

изисквания по телефон, електронно 

или лично. 

Осигурява необходимата информация 

за условия, цени, срокове, за да 

насочи правилно клиента и 

същевременно да предложи 

правилната комбинация от продукти / 

услуги  

Компетентности: 

Осигурява подходяща информация за 
характеристиките и ползите от услуги 
и продукти по въздействащ и 
положителен начин, което да доведе 
до желание за покупка  

5.2. Дигитални методи за резервация на клиент 

 

(5 % от общото съдържание на модула) 

5.2.1. Специализиран софтуер за резервация 

5.2.2. Използване на различни комуникационни 

канали за резервация на клиент 

5.2.3. Специфичност на всеки използван канал: 

предимства и недостатъци 



Днешните заинтересовани страни 
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Редовно следи за резервации и 
тяхната актуалност като се интересува 
от плащания през booking, събития и 
общува с клиенти и представители на 
бизнеса   
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Препоръчителни стратегии и методи за преподаване/учене 
(Списък на интерактивни методи за преподаване/учене, които мотивират учещия да се самообучава активно и да превърне функционалната роля на 

учителя в съветник или партньор в учебния процес). 

1. Бизнес симулации  
2. Казуси 
3. Творческо мислене 
4. Доклад 
5. Игрови метод 
6. Ролева игра 
7. Дискусии 
 
Препратки и използвана литература:  
 

1. S.Kupše, I.Sietniece, V.Bralitis, L.Dubkevics, Saskarsme audzēkņiem, JUMAVA, 1999; 
2. A.Egidess, Saskarsmes labirinti, JUMAVA, 2002; 
3. D.Fosters, Lietišķā Eiropa, ZvaigzneABC, 2005; 
4. Autoru kolektīvs, Psiholoģija 3 Lietišķās jomas, ZvaigzneABC, 2015; 
5. Š.Igors, Individuālpsiholoģija Latvijā, Zinātne, 2019; 
6. Walker R. J., D.B.A. Introduction in to Hospitality. – New Jersey, 2004.  
7.  A.Porter, Degree in a Book: Psychology. Everything You Need to Know to Master the Subject... In One Book!, Arcturus Publishing, 2018; 
8. J.Navarro, The Dictionary of Body Language, Harper Thorsons, 2018; 
9. W.Marion, M.Sarah, R.Stephen, Exploring Psychology in Language Learning and Teaching, Oxford University Press, 2018; 
10. Балашова А. Е. Как достичь безупречного сервиса. – Москва: ООО Вершина, 2005. 
11. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания.– Москва: ПрофОбрИздат, 2005 
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НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА за осъществяване на модул 1 " Общуване с клиент, изготвяне на график, резервация " 

 

No Ресурси 

(определете с * необходимите средства в компанията)  

Количество  

(за всеки ученик, за малки групи, за 
цяла група, т.н.) 

1. Технологично оборудване и инструменти 
 

1.1. Компютър, оборудван с приложения и достъп до Интернет 1 

1.2. Мултимедиен проектор и екран 1  

1.3. Интерактивна бяла дъска с документална камера и аксесоари за писане 1  

1.4. Камери, видеокамера  и касетофон 1 

1.5. Професионално оборудван кабинет за обучение ( с копирна машина, принтер, скенер, 
факс, телефон,  машина за унищожаване на хартия) 

1 

1.6. Техническо оборудване за конферентни зали  (вкл. TV, AC, т.н.) 1 

1.7. Калкулатори за всеки ученик 

1.8. Флашпамет за всеки ученик 

1.9. Мобилна стойка  1 

2. Средства, консумативи, т.н.  

2.2. Канцеларски материали (папки, пластмасови калъфи, джобове за документи,хартия, 
химикали, канцеларски & офис материали) както се изисква 

2.3. Инструкции за безопасност на оборудването (за всяка машина) както се изисква 

2.4. Учебници, нормативни актове за всеки ученик 

2.5. Формуляри за бизнес документи (включително  формуляри за резервации на гости, 
инвентарни актове, товарителници) 

както се изисква 
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2.6. Мобилна хартиена бяла дъска 1 

2.7. Проби от стоки, складова наличност, отчитане на суровини и  излишъци (комплект) както се изисква 

 Медицински комплект за оказване на първа помощ 1 

3. Документи и други източници на информация  

3.1. Писък с наличните продукти и услуги (каталози, ценоразпис) както се изисква 

3.2. Честота и време за всяка процедура и услуга  както се изисква 

3.3. Промоции и техните специфики както се изисква 

3.4. Функции на всеки служител в центъра както се изисква 

 

* В компанията 
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Модул 2 "Разработване на индивидуална спа програма за клиент" ОПИСАНИЕ 

 (Блок 2 от Квалификационния профил) 
Базиран на основа Единица резултати от ученето  " Разработване на индивидуална спа програма за клиент " от Квалификационния Профил 
„Администратор в Уелнес център 

 

 
Основна цел на модула 

 

Да развие компетенциите на учащия в изготвяне и презентиране на индивидуална СПА програма въз основа 
на избрани СПА процедури съвместно с клиента 

 
Цели на модула 

 (Очаквани Резултати от 
ученето) 

 
 

 
Като резултат от модула трябва да може да: 
 
1. Изготви и представи индивидуална програма за СПА лечение  

2. Избира СПА процедури съвместно с клиента  

3. Извършва документация в Уелнес център. 

4. Дава препоръки за здравословен начин на живот. 

 
Изисквания за прием 

(Предварителни условия) 
 

Минимално изискване е средно образование.  

Зависи от вида програма за ПОО. 

 
Оценяване на модула 

 

В края на модула " Разработване на индивидуална СПА програма за клиент ", учениците полагат теоретичен изпит 
и демонстрират на практика уменията си за общуване и планиране в практически упражнения: 
 
1.Демонстрира умение да съветва клиенти за най-добър избор на уелнес услуги.  



Днешните заинтересовани страни 
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2. Демонстрира умение за професионално изготвяне и представяне на индивидуална уелнес програма. 
3. Демонстрира умение да съветва за ефектите и функциите на уелнес услугите. 
4. Демонстрира добри познания за противопоказания на СПА процедури. 
5. Може да съветва клиенти как да подържат добри условия на здраве.  
6. Може да изготвя и предлага на клиенти СПА композиции, СПА програми и СПА комбинации. 
7. Демонстрира добри умения за сътрудничество с клиент. 
8. Демонстрира основни принципи на професионална и обща етика и култура на общуване.  
9. Може да поддържа клиентска база данни на Уелнес център. 
10. Демонстрира добри познания за значение на храненето, свързано със СПА процедури.  

 
Приблизително време за 

осъществяване 
 
 

 
Модулът представя 20% от цялата ПОО част (5 Модула) на образователната програма. 

• В класната стая: 30% от общото време за модула 

• В компанията/ Работа чрез учене (поне 50%): 60% от общото време 

• Самоподготовка: 10% от общото време за модула 
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 Модул 2 " Разработване на индивидуална спа програма за клиент " СЪДЪРЖАНИЕ  

 
 
 
  

Очаквани резултати от ученето 
Копие от Единица резултати от ученето 

 

 
Учебно съдържание 

 
 

 
Основна тема 

Дава определено заглавие на тема, което формира 
част от целия курс 

 

 
 

Предложени под-теми 

1.  

Може да изготви и представи 
индивидуална програма за СПА 
лечение  

40% 

Знае:  

Основни принципи за изготвяне на 

програма за  индивидуално СПА лечение  

СПА лечение/процедури (основно ниво) 

Показания и противопоказания на 

различни СПА процедури 

1.1. Стандарт в СПА услугите 
 
(10 % от общото съдържание на модула) 

1.1.1. Стандарти и сертификати  
1.1.2. Изисквания за качество на Уелнес център 
1.1.3. Видове СПА 
1.1.4. Наредба за международната индустрия  

 

1.2. СПА и масажни процедури 
 

(10% от общото съдържание на модула) 
 
 
 
1.3. Съоръжения, оборудване и консумативи 
 
(10% от общото съдържание на модула) 

1.2.1 Видове лечения 

1.2.2. Последни тенденции 

1.2.3. Качество на продукта, водещо до 

удовлетвореност на клиентите 

1.2.4. Лечебен и терапевтичен масаж  

 

1.3.1. Инструменти за масаж 
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Ефекти на продуктите използвани в СПА 

(начално ниво)   

Принципи за здравословен начин на 
живот   
 

Може да (умения):  
Информира и консултира клиента за 

показания и противопоказания на 

различни СПА процедури  

Съветва, въз основа на формализирано 

индивидуално интервю, за най-добрия 

избор на уелнес услуга и индивидуална 

уелнес програма   

Информира и консултира клиента за 
последователността на СПА процедурите и 
тяхната съвместимост с други процедури.    
 

Компетентности: 

Самостоятелно помага на клиент да 

направи избор и разработва 

индивидуална програма за СПА лечение, 

като има предвид показанията и 

противопоказанията на различни СПА 

процедури   

 
 
 
 
1.4. Показания и противопоказания  на СПА 

процедура  
(10% от общото съдържание на модула) 

1.3.2. Лечебна и терапевтична употреба  

1.3.3. СПА продукти 

 

1.4.1. Абсолютни показания и противопоказания;   

Относителни показания и противопоказания; Общи 

показания и противопоказания; Местни показания и 

противопоказания; Комбинирани  показания и 

противопоказания. 
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Умее да информира и консултира клиента  
за  последователността на СПА 
процедурите и тяхната съвместимост с 
други процедури.    

2. Може да избира СПА процедури в 

сътрудничество с клиент   

20% 

Знае:  

Знание за СПА масажи и СПА процедури 

за грижа за тялото, който осигуряват 

благополучието на  

Основни знания за структура на 

човешкото тяло,морфология и 

физиология на органите и техните 

системи  

Може да  (умения): 

Оценява визуално  състоянието на кожата 

на клиента  

Избира и предлага индивидуална СПА 

процедура на клиент . 

Компетентности:  

 

2.1. Анатомия на човешкото тяло 

(10 % от общото съдържание на модула) 

 

 

 

 

 

2.2. Грижа за тялото 

 

(10 % от общото съдържание на модула) 

 

 

  

 

2.1.1.  Терминология в анатомията 

2.1.2. Обща анатомия 

2.1.3. Тъкани, мускули и органи 

2.1.4. Конституционен тип на човешкото тяло 

2.1.5. мускулен тонус 

2.1.6. Морфология и класификация на тялото 

 

2.2.1 Козметика за грижа за тялото 

2.2.2. Ефекти от козметични продукти върху 

човешкото тяло и околната среда   

2.2.3. Химия на козметиката 

2.2.4. Козметика и нейните рискове за здравето – 

Вещества с токсичен потенциал в състава на 

козметиката; възможни здравословни усложнения 

свързани с употребата на козметика  
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Разпознава   СПА процедури за 

осигуряване на общо благосъстояние от 

процедури  с терапевтичен характер   

Оценява визуално   конституционния тип 

и мускулен тонус на клиента. 

Избира СПА процедури в сътрудничество 

с клиента. 

Информира и консултира клиента за 

последователността на СПА процедурите 

и тяхната съвместимост с други 

процедури.    

Установява сътрудничество с клиента. 

 

 

2.2.5. Правила и безопасност на международната 

козметика  

 

3.   Може да изготвя документация на 

УЕЛНЕС ЦЕНТЪР  

30% 

Знае: 

Основни принципи на ефективната 

документация  в Уелнес център 

3.1.  Принципи за изготвяне на документи 

 

(10% от общото съдържание на модула) 

 

 

 

3.2. Документация за качество на системата 

3.1.1 Принципи на документацията в Уелнес център 

3.1.2 Специализирана документация в 

здравеопазването  
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Специализиран софтуер  за база данни на 

клиенти 

Принципи на  развитие на  база данни на 

клиенти  

Защита на правата на потребителите 

Да спазва основните принципи на бизнес 

етикет и професионална и обща етика    

 

Може да  (умения): 

Сътрудничи с клиента  

Формулира желаните резултати от СПА 

процедура   

Документира резултати от клиентска 

анкета  

Използва компютър за търсене на 

информация, съхранение и обработка  

Извършва оценка на риска и 

документация на СПА процедури   

Спазва конфиденциалност  

Използва специализиран софтуер, като 

избира най-подходящия сред  

(10 % от общото съдържание на модула) 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Поверителност на клиента 

(10 % от общото съдържание на модула) 

 

3.2.1 Процедури при пристигане и процедури при 

резервации 

3.2.2. Процедури за обслужване на гостите 

3.2.3. Процедури за фактуриране и плащане 

3.2.4. Протоколи и процедури за търговия и реклама  

3.2.5. Пример за всички формуляри използвани в  

СПА управлението  

3.2.6. Процедури за обратна връзка на гостите  

 

3.3.1. Значение на поверителността  

3.3.2. Поверителна информация на работното място 

3.3.3. Видове информация, считана за поверителна  
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съществуващите ИКТ инструменти или 

използва осигурения софтуер  

Компетентности: 

Документира и анализира резултатите от  

анкета за клиента  

Самостоятелно разработва клиентска база 

данни, като използва специализиран 

софтуер  

4 Може да дава препоръки за 

здравословен начин на живот 

10% 

Знае: 

Основи на здравословното хранене 

Роля на храненето в регулирането на 

жизнените процеси  (основни хранителни 

вещества, баластни вещества, витамини,  

СПА хранене, СПА напитки, заболявания  

и здравословни смущения свързани с 

храненето) 

4.1.  Здравословно хранене 

(5 % от общото съдържание на модула) 

 

 

 

4.2. Здраве и фитнес 

(5 % от общото съдържание на модула) 

 

4.1.1. Основно хранене, здравословна диета, 

хранителна пирамида 

4.1.2. Хранене и здраве 

4.1.3. СПА хранене 

4.1.4. Холистично хранене  

 

4.2.1. Физически фитнес, уелнес; упражнения 

(аеробни упражнения, анаеробни упражнения, 

тренировка, високоинтензивна интервална 

тренировка) 

4.2.2. Фитнес ефекти , диета  и фитнес тенденции 

4.2.3. Фитнес терминология 
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Принципи на здравословния начин на 

живот (хранене, физическа дейност, 

диети, спорт) 

Може да  (умения): 

Съветва клиента как да комбинира 

хранене със СПА процедури и физическа 

дейност.  

Знае терминология свързана със спорт и 

хранене  

Компетентности: 

Спазва разпоредби, регулиращи 

дейностите в здравеопазването  

Определя ролята на различни 

специалисти по здравословен начин на 

живот (диетолог, специалист по 

храненето, фитнес треньор, 

физиотерапевт, лекар, т.н.) 

 

 
 
Препоръчителни стратегии и методи за преподаване/учене: 
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(Списък на интерактивни методи за преподаване/учене, които мотивират учещия да се самообучава активно и да  превърне функционалната роля на 

учителя в  съветник или партньор в учебния процес). 

1. Бизнес симулации  
2. Казуси 
3. Творческо мислене 
4. Дебати 
5. Дискусии 
6. Работа в група 
 
Препратки и използвана литература: 
(Списък с литература, книги, статии, филми, аудио-визуални инструменти и други приложими източници, които могат да се използват от 

учащия/обучавания). 

1. Apinis, P. (1998). Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds. 
2. Eglīte, K. (2010). Anatomija 2. Daļa. 
3. Herolda, F. Masāžas rokasgrāmata. (2006). Rīga: Jumava. 
4. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. (2010.) Darba apstākļi un veselība darbā. 
5. Lešņikovs, E., Lāriņš, V. (2004). MASĀŽA. Rīga: LSPA. 
6. Veselības inspekcijas mājaslapa: http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba/pras/kosmetiskie-saloni 
7. Vanaga V. Viesu apkalpošana. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. 
8. Žvals R. Viesmīlības pamati. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 
9. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2013. 
10. Juridisko dokumentu paraugi: iesniegumi, pretenzijas, sūdzības, pieteikumi tiesām, vienošanās, līgumi. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 
11. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2013. 
12. Jones P. The Management of Hotel Operations. – Cengage Learning EMEA, 2002. 

http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba/pras/kosmetiskie-saloni
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13. Lewis C. Forrest, Jr., Ed. D. Training for the Hospitality Industry. – AHMA, 2002. 
14. Dian Dincin Buchman, The complete book of water healing. 2nd ed., McGraw-Hill Professional, 2001.  
15. Jane Crebbin-Bailey, John W. Harcup, John Harrington, The Spa Book: The Official Guide to Spa Therapy. Publisher: Cengage Learning EMEA, 2005.  
16. Esti Dvorjetski, Leisure, pleasure, and healing: spa culture and medicine in ancient eastern Mediterranean., Brill, 2007 (illustrated).  
17. Carola Koenig, Specialized Hydro-, Balneo-and Medicinal Bath Therapy. Publisher: iUniverse, 2005.  
18. Anne Williams, Spa bodywork: a guide for massage therapists. Lippincott Williams & Wilkins, 2006.  

 

  



Днешните заинтересовани страни 
 за утрешното развитие на уелнес туризма. 

 
 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на  Европейската Комисия. Този материал отразява единствено позицията на  своите автори и Комисията не е отговорна за информацията, 
която материалът съдържа. 

30 
 

НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА за осъществяване на модул 2 "Раработване на индивидуална спа програма за клиент"  

 

No Ресурси 

(определете с * необходимите средства в компанията) 

Количество  

(за всеки ученик, за малки групи, за 
цяла група, т.н.) 

1. Технологично оборудване и инструменти 
 

1.1. Компютър, оборудван с приложения и достъп до Интернет 1 за всеки ученик 

1.2. Мултимедиен проектор и екран 1  

1.3. Интерактивна бяла дъска с документална камера и аксесоари за писане 1 

1.4. Камери, видеокамера  и касетофон 2 

1.5. Професионално оборудван кабинет за обучение ( с копирна машина, принтер, скенер, 
факс, телефон,  машина за унищожаване на хартия) 

1 

1.6. Техническо оборудване за конферентни зали  (вкл. TV, AC, т.н.) 1 

1.7. Калкулатори 1 за всеки ученик 

1.8. Флашпамет 1 за всеки ученик 

1.9. Мобилна стойка 1 

1.10. Парична система (включително терминал за плащане с карта) и касов апарат против 
фалшификати  

1 

2. Средства, консумативи, т.н.  

2.1. Канцеларски материали (папки, пластмасови калъфи, джобове за документи,хартия, 
химикали)  

 

2.2. Инструкции за безопасност на оборудването  

2.3. Учебници, нормативни актове  
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2.4. Формуляри за бизнес документи (включително  формуляри за резервации на гости, 
инвентарни актове, товарителници) 

 

2.5. Мобилна хартиена бяла дъска  

2.6.  Медицински комплект за оказване на първа помощ  

3. Документи и други източници на информация 
 

3.1. Писък с наличните продукти и услуги (каталози, ценоразпис)  

3.2. Честота и време за всяка процедура и услуга  

   

 

* В компанията  
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Модул 3 "Организация и координация на уелнес център" ОПИСАНИЕ 

(Блок 3 на Квалификационния профил) 

 
Основна цел на модула 

 

Развива компетенциите на учащия за организиране и координиране на дейностите в уелнес център – да 
бъде запознат с различните дейности, продукти и нужните ресурси; да  осигурява екипно сътрудничество и  
да прилага бизнес стратегии   

 
Цели на модула 

 (Очаквани Резултати от 
ученето) 

 
 

 
Като резултат от модула трябва да може да: 
 

1. Организира дейностите в уелнес центъра  

2. Координира екипа на Уелнес центъра 

3. Организира ефективно предлагане на уелнес продукти и услуги  

4. Допринася за постигане на бизнес целите  

 
Изисквания за прием 

(Предварителни условия) 

Минимално изискване е средно образование.  

Зависи от вида програма за ПОО. 

 
Оценяване на модула 

 

В края на модула "Организация и координация на уелнес център"  учениците полагат теоретичен изпит и 
демонстрират на практика придобитите умения: 
Описват характеристиките на продукти и услуги, предлагани в уелнес центъра и могат да ги представят правилно  
Определят задълженията и дежурствата на всеки член на екипа и демонстрират умение за координиране на цялата 
структура на персонала   
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Умеят да работят със специализирания  софтуер на уелнес центъра   
Демонстрират умение за изготвяне на график  
Използват техники за екипно сътрудничество и мотивация   
Използват търговски стратегии за постигане на бизнес целите  
   

 
Приблизително време за 

осъществяване 
 
 

 
Модулът представя 25% от цялата ПОО част (5 Модула) на образователната програма 

• В класната стая: 35% от общото време за модула 

• В компанията/ Работа чрез учене (поне 50%): 55% от общото време за модула  

• Самоподготовка: 10% от общото време за модула 
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Модул 3 “ Организация и координация на уелнес център” СЪДЪРЖАНИЕ  

 
 
 
  

Очаквани резултати от ученето 
 

 

 
Учебно съдържание 

 
 

 
Основна тема 

Дава определено заглавие на тема, което формира 
част от целия курс 

 

 
 

Предложени подтеми 

1.  Може да организира дейностите в 
Уелнес Център  
40% 

Знае:  

Оперативен план за дейностите в 
уелнес център  

Налични продукти и услуги и техните 
характеристики  

1.1. Представяне на оперативния план за 

дейностите в уелнес център  

 
(5 % от общото съдържание на модула )  

2.2.1. Описание на дейностите в уелнес центъра 

2.2.2. Описание на работата на различни позиции  

 

2.3. Продукти и услуги, предлагани в уелнес 
центъра 
 

(10% от общото съдържание на модула) 

 

2.3.1. Сравнителни характеристики на продукти и 
услуги, предлагани в уелнес центъра  

2.3.2. Комбинация между продукти 
2.3.3. Принципи за изготвяне на индивидуална 

програма за СПА лечение  
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Принципи на маркетинговата 
стратегия 

Вътрешни разпоредби на центъра 

Правила за работа на центъра 

Използван специализиран софтуер  

Необходими ресурси за нормално 
функциониране на центъра 
Изисквания за релаксираща 
обстановка в центъра  

Може да  (умения):  

Следва оперативен план за 
дейностите на уелнес центъра  

Предлага уелнес продукти и услуги на 
клиентите, като подчертава ползите за 
клиента   

Реализира цели от маркетинговата 
стратегия на центъра  

Изпълнява работни задачи според 
вътрешните правила   

Следи за опазването на работната 
технология  

  

2.3. Маркетингова стратегия в уелнес 
центъра  

 

(5% от общото съдържание на модула) 

2.3.1. Изпълнение на маркетингов и рекламен план  
2.3.2. Представяне на услугите, предлагани в уелнес 

центъра в различни медиини канали  
2.3.3. Определяне на целите и реализация на цели 

на продажбите  

   

2.4.      Вътрешни разпоредби на центъра     

(5 % от общото съдържание на модула) 

2.4.1. Необходимост от изпълнение на съответни 
разпоредби за осигуряване качество в уелнес 
центъра  

2.4.2. Разпоредби свързани с дейностите на 
персонала  

2.4.3. Правила за обслужване на клиент  

1.5 Използване на специализиран софтуер в 
уелнес центъра  

 (5 % от общото съдържание на модула) 

1.5.1. Основна структура на специализирания софтуер   

1.5.2. Функция на специализираната ИКТ  система    

1.5.3. Съгласие с правилата за защита на лични данни  

 

1.6. Осигуряване нуждите в уелнес центъра   
 
( 5% от общото съдържание на модула) 

1.6.1. Планиране и поръчване на материални 

ресурси, оборудване и консумативи   

1.6.2. Планиране на човешките ресурси за 

осигуряване на нормална работна среда и 



Днешните заинтересовани страни 
 за утрешното развитие на уелнес туризма. 

 
 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на  Европейската Комисия. Този материал отразява единствено позицията на  своите автори и Комисията не е отговорна за информацията, 
която материалът съдържа. 

36 
 

Работа със специализиран софтуер  

Снабдява центъра с необходимите 
материални ресурси  

Осигурява релаксираща атмосфера в 
центъра  

Компетентности: 

Организира изпълнението на 
оперативния план за дейностите в 
уелнес включително:  професионално 
предлагане ан уелнес продукти и 
услуги и изпълнение на уелнес 
процедури  

Осигурява своевременно снабдяване 
на центъра с необходимите човешки и 
материални ресурси, оборудване и 
консумативи  

Осигурява релаксираща среда в 
центъра с цел постигане на комфорт за 
клиенти и посетители  

управление на уелнес център  

1.6.3. Отговорност за качеството на материалните 

ресурси, оборудване и консумативи   

1.7. Изисквания за релаксираща среда в 
уелнес центъра   

(5 % от общото съдържание на модула) 

1.7.1. Създаване на релаксираща среда  

1.7.2. Важни фактори за поддържане на спокойна 
атмосфера в уелнес центъра 

Може да координира екипа на 

Уелнес Центъра  

2.1.Отговорности на персонала и описание на 

длъжността   

 

2.1.1. Функции на служителите  
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35% 

Знае: 

Роли и функции на всеки служител в 

центъра  

Отговорностите на всяка работна 

позиция в екипа  

Правила за работно време, смени, 

почивки и отсъствия  

Критерии за качествено изпълнение  

Необходимо ниво на професионална 

компетенция в областта на уелнес 

услугите  

Методи за комуникация и 

координация на екипа  

Техники за мотивация на екипа  

Осигурява удобна работна атмосфера  

Може да  (умения):  

( 10% от общото съдържание на модула) 2.1.2. Разпределяна на задачите  на членовете на 

персонала  

2.1.3.Разрешаване на конфликти, свързани със 

задачите 

 2.2.Работен график 

(5 % от общото съдържание на модула) 

2.2.1. Правила за работно време,  почивки и 

отсъствия  

2.2.2. Планове за лично развитие на персонала  

2.3.   Професионална компетенция изисквана 

за различните позиции в центъра  

( 5% от общото съдържание на модула ) 

2.4.1. Определяне професионалната компетенция на 

служителите  

2.4.2. Обхват за повишаване на професионалната 

компетентност   

2.5.  Комуникация и сътрудничество  

( 5% от общото съдържание на модула) 

2.5.1. Комуникация и сътрудничество в екипа  

2.5.2. Техники за подобряване на сътрудничеството 

в екипа  

 

2.6.  Мотивационни техники  

( 5% от общото съдържание на модула 

2.6.1. Видове мотивационни техники за управление 

на екип  
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Разпределя задачи според  

изискванията за работа  

Изготвя планове за лично развитие  

Участва в изготвяне на 

седмичен/месечен работен график   

Следи за спазване на работно време, 

смени, почивки  

Участва в спазването на необходимите 

стандарти за качество на центъра  

Общува ефективно с екипа: осигурява 

необходимата информация, съгласява 

се с поставените от ръководството 

цели, дава обратна връзка за 

изпълнение.   

Използва различни мотивационни 

техники  

Осигурява удобна работна атмосфера 

в центъра  

Компетентности:  

2.6.2. Инструменти за мотивация на основа тип 

личност   

2.7. Поддръжка наличност на продукта 

( 5% от общото съдържание на модула) 
2.7.1.  Ефективно предлагане на продукти и услуги в 
уелнес центъра  

2.7.2. Предлагане мониторинг и оценка  

2.7.3 Изпълнение на нови продукти и технологии   

2.8. Ползи от продуктите и услугите за клиента  

(5 % от общото съдържание на модула) 

 

2.8.1 Състав и приложение на продукта  

2.8.2 Предпоставки за ефикасност на терапия   
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Осигуряв правилното разпределение 

на работа и ефективно изпълнение на  

седмичния/месечния  график   

Ефективно координира дейностите на 

екипа   

Грижи се за удобната/ефективна 

работна атмосфера  

3. Може да организира ефективно 

предлагане на уелнес продукти и 

услуги  

10 % 

 

Знае: 

Списък с възможните продукти и 

услуги в центъра   

Ползи на всеки продукт или услуга за 

клиента  

Съвременни промоции и техните 

специфики (продължителност, ползи, 

т.н.)  

Търговски техники за презентация на 

3.1. Промоционални стратегии и търговски 

техники  

( 5% от общото съдържание на модула) 

3.1.1. Промоциите като инструмент за подобряване 

на резултатите от продажби  

3.1.2. Как да предложиш и продадеш промоция в 

уелнес центъра  

3.1.3. Точка на контакт с клиенти, подходящи за 

информиране за промоции   

3.1.4. Техники за продажба за презентация на 

продукт и услуги на клиента  

3.2.  Видове клиенти  

( 2% от общото съдържание на модула ) 

3.2.1. Методи за определяне на вида клиент  

3.2.2. Предпочитан стил на общуване за  всеки вид 

клиент  

3.2.3. Обслужване според вида клиент  

3.3.  Канали за реклама  3.3.1. Употреба на различни канали за реклама  
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продукт и услуги на клиента  

Техники за договаряне на продажби  

Видове клиент и специфичен подход  

Ефективни рекламни канали за 

предлагане на уелнес продукти и 

услуги  

 

Може да (умения): 

Обяснява наличните продукти и услуги 

и ползите от тях 

Предлага текущи промоции и 

обяснява защо да бъдат предпочетени 

Уведомява екипа за ефективното 

предлагане на уелнес продукти и 

услуги  

Представя по вълнуващ начин уелнес 

продукти и услуги на клиента   

Участва при провеждане на преговори 

за продажби   

Разпознава вида клиент  

Съобразява се с индивидуалните 

характеристики на клиента когато 

предлага услуга  

( 3% от общото съдържание на модула) 3.3.2. Силни  и слаби страни на всеки канал за 

реклама  
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Открива и използва различни канали 

за ефективна реклама на уелнес 

услуги  

 

Компетентности: 

Организира ефективно предлагане на 

продукти и услуги в уелнес центъра  

Представяне и предлагане на текущи 

промоции за по-високи продажби  

Обслужва ефективно всеки тип клиент 

като има предвид услугата / продукта 

да отговаря на специфичните нужди  

Принос за постигане на бизнес целите 

15 % 

Знае: Бизнес целите от плана за дейности 

на центъра  

Отговорности на всеки член на екипа 

според бизнес целите  

Техники за планиране и управление на 

времето  

Принципи на бюджетиране 

Вътрешно счетоводство и финансови 

  

4.1. Планиране и управление на времето 

( 5% от общото съдържание на модула) 

4.1.1.Техники за планиране и управление на времето    

4.1.2.Задаване на приоритет 

4.1.3.Идентификация на потребителите на време   

4.2.Бюджетиране  

(5 % от общото съдържание на модула ) 

4.2.1.Методи на бюджетиране  

4.2.2.Закони и наредби в областта на финансите  

4.3. Вътрешни счетоводни и финансови правила 

и документи  

4.3.1.Значение на редовната отчетност 
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правила  

Закони и наредби в областта на 

финансите  

Процедури за поръчване и доставка на 

оборудване и консумативи    

 

Може да (умения):  

Следва целите от бизнес плана 

Прилага установените ключови 

показатели за ефективност (КПЕ) от 

бизнес планаНаблюдава 

изпълнението на бизнес целите от 

членовете на  

Участва в планиране и бюджетиране  

Изготвя доклади и справки  

Проверява правилната регистрация на 

продажби  

Попълва различни финансови и 

счетоводни документи  

Поръчва и наблюдава нужната 

наличност на оборудване, продукти и 

консумативи  

Компетентности:  

( 5% от общото съдържание на модула) 

 

4.3.2.Изготвяне на отчет   

4.3.3.Мерки за подобряване, въз основа на отчитане   
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Следиза постигане на бизнес целите 

на уелнес центъра според интересите 

на клиента  

Постигане на КПЕ   

Изготвяне на план и бюджет за уелнес 

центъра  

Съставяне на финансов счетоводен 

документ в съответствие с 

регулаторните изисквания  

Осигуряване на оборудване, продукти 

и консумативи, което поддържа  

финансова дисциплина на компанията   

 
 
Препоръчителни стратегии и методи за преподаване/учене 
(Списък на интерактивни методи за Преподаване/Учене, които мотивират учещия да се самообучава активно и да превърне функционалната роля 
на учителя в  съветник или партньор в учебния процес). 
1. Бизнес симулации 
2. Казуси 
3. Творческо мислене 
4. Изпълнение на практически задачи  
 
 
 Препратки и използвани източници: 



Днешните заинтересовани страни 
 за утрешното развитие на уелнес туризма. 

 
 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на  Европейската Комисия. Този материал отразява единствено позицията на  своите автори и Комисията не е отговорна за информацията, 
която материалът съдържа. 

44 
 

 
1. Специализирани видове туризъм, С. Стамов, K. Никовска 
2. Балнеотерапия и СПА туризъм, С. Стамов, K. Никовска 
3. Балнео, СПА и Уелнес туризъм – сега и бъдеще, M. Караилиева 
4. СПА  – кодът на водата – Д-р Т. Петрова  
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НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА за осъществяване на модул 3 "Организация и координация на уелнес център" 

 

No Ресурси 

(определете с * необходимите средства в компанията) 

Количество  

(за всеки ученик, за малки групи, за 
цяла група, т.н.)) 

1. Технологично оборудване и инструменти 
 

1.1. Компютър 1 за всеки ученик  

1.2. Специализиран софтуер 1 за всеки ученик 

1.3. Мултимедиен проектор и екран 1 за цяла група 

1.4. Онлайн инструменти   1 за всеки ученик 

1.5. Принтер 1 за цяла група 

1.6. Интерактивна бяла дъска 1 за цяла група 

   

2. Средства, консумативи, т.н.  

2.1. Шаблони за бизнес план, финансови документи, предложения, ценоразписи  1 за малки групи 

2.2. Брошури с информация за продукти и услуги в уелнес сферата  1 за малки групи 

2.3. Мостри от уелнес продуктите  1 за всеки ученик 

2.4. Специализирани учебни материали  1 за всеки ученик 

2.5. Канцеларски материали  1 за всеки ученик 

   

3. Документи и други източници на информация  

3.1. Писък с наличните продукти и услуги (каталози, ценоразпис) 1 за малки групи 
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3.2. Честота и време за всяка процедура и услуга 1 за малки групи 

3.3. Промоции и техните специфики 1 за малки групи 

3.4. Функции на всеки служител в центъра 1 за всеки ученик 

   

 

* В компанията  
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Модул  4 “Осигуряване качествено обслужване в Уелнес център” ОПИСАНИЕ 

(Блок 4 на Квалификационния Профил) 

 

Основна цел/цели на модула 

 
Да развие компетенции за наблюдаване качеството на работа (собствено и на колегите) и средата, за  
гъвкаво и съвместно изпълнение на работните задачи, за пресъздаване  и провеждане проучвания за 
удовлетвореност на клиентите и  предлагане подобрения на работния процес.  

Завършващите ще изпълняват работата си професионално, с  уважителна комуникация с гости и колеги във 
всички ситуации.  

Цели на модула 

 (Очаквани Резултати от 
ученето) 

 

Като резултат от модула завършващият трябва да може  да: 

 

1. Координира осигуряването на качество на база знание за стандартите за качество, познаване на работния 
процес и спазване на вътрешните разпоредби.  

2. Следи за удовлетвореността на клиента и предприема подходящи коригиращи действия на база 
измерване удовлетвореността на госта и анализира събраните факти и предложения за подобрения.   

3. Действа в съответствие с трудовата етика и политика на компанията като се придържа към етичния код на 
компанията основан на професионализъм в работата и подходяща спешна реакция. 

 4. Спазва правилата за здраве и безопасност   за оптимално изпълнение на услуги на база познаване на 
законодателството и вътрешните разпоредби в областта на безопасността и здраве при работа.  

Изисквания за прием 

(Предварителни условия) 

Минимално изискване е средно образование.  

Зависи от вида програма за ПОО. 

Оценяване на модула Инструменти за оценяване и методи  на база демонстрационни индикатори от Единицата.  
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 1. Демонстрира умение да следи качеството на нейната/неговата работа  

2. Демонстрира подход насочен към клиента докато изпълнява професионални задачи  

3. Демонстрира умение за провеждане ефективно подпомагане на мониторинга, за да осигури правилно 
функциониране  на уелнес центъра.  

4. Умее да  налага подобрения на собствената си работа на база обратна връзка от клиент   
5. Умее да предлага нови начини за събиране на обратна връзка от клиент и да подобрява услуги  
6. Демонстрира умения да подготви чиста, удобна и хармонична среда и посреща и придружава госта по 

правилен начин през целия му/и престой.   
7. Умее да оценява силните страни на собственото си представяне 
8. Умее да проектира, представя и изпълнява процедури за координация в необикновени ситуации като 

смърт, кражба, повреда на инвентар. 
9. Умее да борави с конфиденциални въпроси и информация и защита на личните и корпоративни данни 

в общуването и социалните медии.  
10. Умее да следва правилата за защита на здравето на работното място.  
11. Умее да спазва и прилага принципите на трудова безопасност и ергономичност в работните задачи.  

Инструмент за оценяване: Портфолио с разговор   

Приблизително време за 
осъществяване 

 

Модулът представя  20% от цялата ПОО част (5 Модула) на образователната програма. 

• В класната стая: 45%  от общото време за модула 

• В компанията/ Работа чрез учене (поне 50%): 50% от общото време за модула  

• Самоподготовка: 5% от общото време за модула 

 

Модул 4 „Осигуряване качествено обслужване в Уелнес център “ СЪДЪРЖАНИЕ 

 



Днешните заинтересовани страни 
 за утрешното развитие на уелнес туризма. 

 
 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на  Европейската Комисия. Този материал отразява единствено позицията на  своите автори и Комисията не е отговорна за информацията, 
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Очаквани резултати от учене 

 
Учебно съдържание 

Основна тема Предложени подтеми 

1Качество на обслужване 

Обучаемият може да осигури дейности и хармонична 
атмосфера в Уелнес Център.  

26,4% 

Знае:   

Стандарти за качество и процедури  

Критерии по отношение на качеството,  

Видове документи и проверки в  системата за качество 

Технология на работата в уелнес център 

Вътрешни правила за работа 

Процеси и отговорности на служителите.   

Може да (умения):  

Прилага стандарти за качество на дейности 

Записва и документира избрани процедури, методи на 
обслужване, продукти 

Следва технологията на работа в центъра 

Оценява получена обратна връзка 

Планира собствената си работа 

1.1. Качество на уелнес 
обслужването  
(2 часа=6,7%)  

1.1.1. Концепцията за качество 

1.1.2. Осигуряване на качество 

1.1.3. Качество в словенските уелнес центрове 

1.2. Стандарти за качество 

(3 часа =10%) 

1.2.1. Прилагане на стандартите за качество на 
услугите  

1.2.2. Модели за качество на услугата 

1.2.3. Измерване на качеството на услугата 

1.3. Работен процес 

(2 часа =6,7%) 

 

1.3.1. Планиране на работа 

1.3.2. Извършване на работа 

1.3.3. Оценяване на работа 

1.4. Вътрешни правила 

(1 час=3%) 

2.4.4. Задължителни вътрешни правила  



Днешните заинтересовани страни 
 за утрешното развитие на уелнес туризма. 

 
 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на  Европейската Комисия. Този материал отразява единствено позицията на  своите автори и Комисията не е отговорна за информацията, 
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Получава обратна връзка и работи по нея 

Прилага подход ориентиран към клиента докато 
изпълнява професионалните си задачи.  

Компетентности:  

Следи за качеството на собствената си работа като 
изпълнява собствените си задачи по гъвкав, отзивчив и 
ориентиран към клиента начин, по ред на важност и 
приоритет 

Участва в мониторинга за съответствие на изискванията   
според  технологичния процес на работа 

Осигурява удовлетвореността на клиента според 
корпоративните практики 

Предлага подобрения на работа и услуги 

Участва в текущ мониторинг на дейността на уелнес 
центъра, за да осигури нужното качество на 
предлаганите продукти и услуги и постигане на висока 
клиентска удовлетвореност   

 

2,Удовлетвореност на гостите  

Обучаемият е способен да осигури удовлетвореност 
според желанията и нуждите на клиента  

26,7% 

2.1 Удовлетвореност на гостите 
и служителите  

(3 часа =10%) 

 

2.1.1. Определение и фактори за удовлетвореност 

2.1.2. Измерване удовлетвореността на гостите 

2.1.3. Удовлетвореност на служителя  



Днешните заинтересовани страни 
 за утрешното развитие на уелнес туризма. 

 
 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на  Европейската Комисия. Този материал отразява единствено позицията на  своите автори и Комисията не е отговорна за информацията, 
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Знае:  

Принципи за измерване на удовлетвореността на  

клиент 

Методи за събиране и анализиране на данни 

Изисквания за професионално обслужване на клиент.   

Може да (умения):  

Изготвя и събира въпросници за осигуряване на 

качеството  

Прилага изисквания за професионално обслужване на 

клиенти 

Подготвя чиста и удобна среда за приятен престой на 

гостите 

Регулира и организира работата към нова ситуация   

Компетентности:  

Подобрява собствената си работа и качество на 

обслужване на база мнение на клиента 

Предлага нови форми за събиране мнение на клиента 

и подобряване на  услуги 

2.2. Методи за събиране и 
анализ на данни   

(3 часа =10%) 

 

2.2.1. Методи за качествено изследване 

2.2.2. Методи за количествено изследване 

2.2.3. Анализ на събраните данни и предложения за 
оповестяване  

2.3. Професионални 
квалификации 

(2 часа =6,7%) 

2.3.1. Насърчаване развитието на връзки с гостите  

2.3.2. Предоставяне на качествено обслужване  

2.3.3. Цялостна грижа за гостите 



Днешните заинтересовани страни 
 за утрешното развитие на уелнес туризма. 
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Насърчава развитието на постоянни взаимоотношения   

с клиенти  чрез собствената си работа 

Подготвя чиста и удобна среда за приятен престой на 

клиентите 

Посреща и придружава клиенти по подходящ начин по 

време на престоя 

3Работна етика 

Обучаемият може да работи според препоръките за 
работна етика, за да допринесе за качеството на уелнес 
центъра.  

26,8% 

Знае:  

Етичен кодекс на професията и употреба на практика 

Гъвкав, кооперативен и ориентиран към клиента 

подход 

Техники за  самооценка 

Правила за действие в необичайни ситуации 

Правила за работа с лични данни 

Процедура в случай на злоупотреба с лични данни 

3.1. Работна етика  

(2 часа =6,7%) 

3.1.1. Характеристики на бизнес етиката  

3.1.2. Етичен кодекс в Уелнес сектора 

3.1.3. Отношения между служителите  

3.2. Достойнство и 
професионализъм  

(2 часа = 6,7%) 

3.2.1. Експертиза в работата 

3.2.2. Спешна реакция 

3.3 Самооценка 

(2 часа =6,7%) 

3.3. 1. Концепцията за самооценка 

3.3.2. Техники и приложения на самооценка  

3.4 Работа с лични данни на 
гостите 

(2 часа =6,7%) 

3.4.1 Законодателство за защита на личните данни 

3.4.2. Вътрешни правила за работа с лични данни  

3.4.3. Записи от обработката на лични данни  



Днешните заинтересовани страни 
 за утрешното развитие на уелнес туризма. 
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Можеда (умения):  

Използва критична самооценка в разговор с 

ръководителя 

Реагира в работни ситуации и адаптира своя подход в 

съответствие със зададените насоки 

Спазва правилата  на етичния кодекс на Уелнес 

Центъра 

Реагира адекватно в случай на злоупотреба с лични 

данни 

Следи за отклонение от правилната употреба на лични 

данни 

Държи се в съответствие с бизнес етикета 

Компетентности:  

Прилага работна етика при обслужване на клиенти 

Оценява силните страни на собственото си представяне  

и възможности за професионална работа 

Обогатява знанията за актуални продукти и услуги, 

които препоръчва в собствената си работа 

Владее координационни техники в необичайни 

ситуации (смърт, кражба, повреда на инвентар,..)  



Днешните заинтересовани страни 
 за утрешното развитие на уелнес туризма. 
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Борави с поверителни въпроси и информация както 

изисква естеството на работа 

Внимава за опазването на личните данни на клиентите 

и на компанията.    

4: Безопасност и здраве 

Обучаемият може да следва и изпълнява  правилата за 
здравословни и безопасни условия на труд 

20,1% 

Знае:  

Правила и инструкции за здраве на работното място 

Правила и указания за безопасност, първа помощ.  

Може да (умения):  

Спазва и прилага инструкциите за здравословнии 

безопасни условия на труд 

Грижи се за сигурността на гостите 

Спазва плана за контрол на вътрешния ред  

Реагира при спешни ситуации за първа помощ 

Действа спрямо плана за спешни действия на уелнес 

центъра където е необходимо  

4.1 Безопасност и здраве 

 

(2 часа =6,7%) 

4.1.1. Безопасност и здраве на работното място 

4.1.2 Грижа за безопасността на гостите 

4.2 Законодателство за 
здравословнии безопасни 
условия на труд 

(2 часа =6,7%) 

4.2.1. Европейско законодателство за здравословнии 
безопасни условия на труд 4.2.2. Национално 
законодателство за здравословнии безопасни 
условия на труд 4.2.3. Вътрешни правила  

4.3 Първа помощ 

(2 часа =6,7%) 

4.3.1. Първа помощ по време на работа 

4.3.2. Правила за организацията, материали и 
оборудване за първа помощ на работа  



Днешните заинтересовани страни 
 за утрешното развитие на уелнес туризма. 
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Компетентности:  

Спазва правилата и инструкциите на работодателя във 

връзка със защита на здравето на работното 

мястоДейства в съответствие с принципите за 

безопасност и ергономия на труда, като спазва всички 

установени насоки и разпоредби. 

 

 

Препоръчителни стратегии и методи за преподаване/учене: 

 

(Списък на интерактивни методи за Преподаване/Учене, които мотивират учещия да се самообучава активно и да превърне функционалната роля на 
учителя в съветник или партньор в учебния процес). 

1. Обяснение и дискусия 

2. Работа по групи 

3. Метод на творческо мислене 

4. Казуси 

Препратки и използвани източници: 

 

1. Nacionalna zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu, article. Online acces: https://osha.europa.eu/sl/safety-and-health-legislation/national-
legislation-safety-and-health-work 

2. Evropske direktive o varnosti in zdravju pri delu, article. Online acces: https://osha.europa.eu/sl/safety-and-health-legislation/european-directives 
3. Uradni list RS, Številka 136/2016, Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu, online acces: https://www.uradni-

list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/7716  

https://osha.europa.eu/sl/safety-and-health-legislation/national-legislation-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/sl/safety-and-health-legislation/national-legislation-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/sl/safety-and-health-legislation/european-directives
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/7716
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/7716
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4. file:///C:/Users/PSSD-022/Documents/PROJEKTI/Zagotavljanje%20kakovosti%20v%20turizmu.pdf 
5. M. Uran Maravić, ocenjevanje kakovosti v gostinstvu, Koper 2017 

 

 

НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА за осъществяване на модул 4 " Осигуряване качествено обслужване в Уелнес център 

 

No Ресурси 

(определете с * необходимите средства в компанията ) 

Количество 

 (за всеки ученик, за малки групи, за 
цяла група, т.н ) 

1. Технологично оборудване и инструменти  

1.1. Компютър 1 за всеки ученик 

1.2. Проектор 1 за една група 

2. Средства, консумативи, др.  

2.1. Химикали за дъската 10 

2.2. Хартия  

2.3. Пастели 3 опаковки 

2.4. Ножици 3 

2.5. Лепило 3 

2.6. Папки 1 за всеки ученик 

3. Документи и други източници на информация  

3.1. Писък с наличните продукти и услуги (каталози, ценоразпис)  

file:///C:/Users/PSSD-022/Documents/PROJEKTI/Zagotavljanje%20kakovosti%20v%20turizmu.pdf


Днешните заинтересовани страни 
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3.2. Честота и време за всяка процедура и услуга  

3.3. Промоции и техните специфики  

3.4. Функции на всеки служител в центъра  

* В компанията 
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Модул 5 “Маркетинг и продажби” ОПИСАНИЕ 

 

(Блок 5 на Квалификационния профил ) 

Базиран на основа Единица Резултати от Ученето  “Маркетинг и търговски дейности към клиента ” от Квалификационния Профил „Администратор в 
Уелнес център”  

 

 
Основна цел/цели на модула 

 

Да развие компетенциите на завършващия за продажба на уелнес продукти като използва маркетингови 
техники, инструменти и модерни ИКТ  

 
Цели на модула 

 (Очаквани Резултати от 
ученето) 

 
 

Като резултат от модула завършващият трябва да може да:  
1. продава уелнес продукти на крайния потребител  

2. използва маркетингови техники и инструменти за подпомагане на продажбите  на уелнес продукти на 
крайния потребител  

3. използва съвременни ИКТ в продажби и маркетингови операции  

Специфични измерими цели.  

Участва в създаването и оценяването на планове за продажби   

Избира правилни подходи когато търгува с различни видове клиенти  

Разработва и представя ефективни интервюта за продажба,  реагира на възраженията на клиента и сключва 

договори за продажба  
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Осигурява удовлетвореността на клиента, реагира на оплаквания и искания на клиента  

Използва умения за преговори, за да постигне печеливш резултат и за двете страни в продажбите  

Проектира, изпълнява и оценява обикновено маркетингово проучване  

Прилага правилни маркетингови техники при директен и имейл маркетинг  

Разработва маркетингови продукти, изгражда отношения с клиенти и увеличава нивата на задържане на 

клиенти   

Разработва мерки за планиране, оценяване и подобряване на услугите за клиента, които са в съответствие с 

целите, приоритетите и ценностите на  

Подпомага и съветва клиентите за продукти и услуги чрез интерактивни и дигитални средства с цел успешна 

продажба  

Спазва привилата за комуникация, приложими към цифровите комуникационни канали  

Използва социална медия и други интерактивни и дигитални средства в търсене на нови клиенти  

Поддържа базата данни за контакти на клиенти, като използва ИКТ  

 
Изисквания за прием 

(Предварителни условия) 
 
 

Минимално изискване е средно образование.  

Зависи от вида програма за ПОО. 

 
Оценяване на модула 

 

При оценяване резултатите на завършилите в съответствие с изискванията на Държавните 

стандарти, учебните програми и други се оценяват: 
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Демонстрира ефективни техники за представяне на продажби за различни видове клиенти и групи от 
клиенти  
Демонстрира различни техники за справяне с възражения на клиента и успешно приключване на продажба  
Обяснява важността на  етичното поведение в бизнес отношенията  
Демонстрира умение да прави обикновено маркетингово проучване  
Демонстрира умение да подготви писмено или устно предложение/ оферта за продукт, като използва 
подходящи маркетингови техники  
Обяснява начините за събиране на обратна връзка от клиенти и  мерки за ефективни стратегии за задържане 
на клиенти  

Установява най-добрата стратегия и инструмент в зависимост от работната ситуация в съответствие със 

стратегията на компанията  

Демонстрира правила за вербална и писмена комуникация чрез интерактивни или дигитални средства 
(мобилни устройства, дигитални платформи и други онлайн канали като СМС, имейл, онлайн разговор, 
социални мрежи, други)  
Методи и инструменти за оценяване на модула:  
Наблюдение - отчитане 
Запитване – самооценка, въпросник, интервю 
Портфолио – препоръки на клиенти, доклади за обучение, доклади за оценка, дневник  
Отзиви на трети страни – оценка от работодател 
Структурирани дейности  – проект, презентации, демонстрации, симулационно упражнение, изпит на 
отворената книга, групова работа в екип  
Писмен изпит – тест   
Устен изпит 
 
Методите и инструментите за оценяване са в съответствие с Държавното и Училищно образователно 
законодателство. За всяка държава трябва то да бъде в съответствие с Държавното законодателство.  
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Приблизително време за 

осъществяване 
 

 
Модулът представя 10% от цялата ПОО част (5 Модула) на образователната програма. 
 

• В класната стая: 45% от общото време за модула 

• В компанията/ Работа чрез учене (поне 50%): 50% от общото време за модула 

• Самоподготовка: 5% от общото време за модула 
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Модул 5 " Маркетинг и продажби "СЪДЪРЖАНИЕ 

 
 
 
 

Очаквани Резултати от ученето 
Копие от Единица резултати от ученето 

 
Учебно съдържание 

 
 

Основна тема 
Дава определено заглавие на тема, което формира 

част от целия курс 
 

 
 

Предложени подтеми 

.                            
Може да продаде уелнес продукт на 
клиент   

40% 

Знае:  

Правни изисквания, организационна 
етика и професионален кодекс на 
поведение при продажбите    

Основни понятия и теории, свързани с 
личната продажба 

1.1. Етичен кодекс на продавача 
(5 % от общото съдържание на модула)  

2.3.4. Основна терминология 
2.3.5. Работа с клиенти 
2.3.6. Употреба на Етичния кодекс 

1.2.  Лични продажби 
(15 % от общото съдържание на модула) 

 

1.2.1.  Основи на личните продажби 
1.2.2   Процедури за лични продажби 
1.2.3   Методи на продажби, който влияят на 
рентабилността  
1.2.4   Допълнителни продукти, които влияят на 
рентабилността 
1.2.5   Пакет от продуктови услуги и рентабилност 
1.2.6   Синхронизиране на уелнес услуги 
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Техники на продаване, необходими за 
постигане на изгодна продажба                                  

Основи на психология на продажбите и 
фактори,  които влияят върху 
поведението на купувачите  

Правила за защита правата на 
потребителите 

Може да (умения):   

Съдейства в създаване и оценяване на 

планове за продажби  

Избира правилен подход  при работа с 

различни видове клиенти  

Разработва и представя ефективно 

интервю за продажби, реагира на  

възраженията на клиента и сключва 

договори за продажба  

Осигурява удовлетвореност на 

клиентите, откликва на оплаквания и 

искове на клиенти   

2.5. Психология на продажбите 
(10 % от общото съдържание на модула) 

 

2.5.1. Психология на клиента 
2.5.2. Предпочитания на клиента 
2.5.3. Типология на навиците за пазаруване на 

клиента 

2.6. Правни условия 
(10 % от общото съдържание на модула) 

 

2.6.1. Законни права и защита на клиентите –   
18/2018 Общ регламент за защита на данните 
(ОРЗД) 

2.6.2. Общ регламент за защита на клиентите  
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Използва умения за преговори, за да 

постигне печеливш изход и за двете 

страни в продажбите  

Компетентности:  

Независимо и етично взимане на 

решение при сключване на продажба 

според нуждите и изискванията на 

клиента   

Гъвкавост и адаптивност в продажбите 

за клиенти в зависимост от работната 

ситуация и изискванията на клиента  

3. Може да използва маркетингови 

техники, за да продаде уелнес продукт  

30% 

Знае: 

Основни понятия, принципи и задачи на 

маркетинга в уелнес туризма  

Принципи на проектиране на 

маркетингова стратегия 

2.1 Основни понятия, правила и задачи на 

маркетинга в уелнес услугите   

 (10 % от общото съдържание на модула) 

 

 

 

2.2   Принципи на маркетинга  

(5 % от общото съдържание на модула) 

 

2.1.1 Ключовите основи на маркетинга (потребности, 

търсене, желания, продукт, транзакции, пазар) в 

уелнес сектора 

2.1.2  Различни концепции на маркетинговия 

мениджмънт 

2.1.3 Алгоритъм за изготвяне на маркетингова 

стратегия   

2.1.4  Маркетингово проучване 
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Основни методи в маркетинговото 

проучване  

Комбинация от маркетинг и 

комуникация и взаимодействие на 

техните компоненти  

Характеристики, предимства и ползи от 

предлаганите продукти и услуги   

Може да (умения):                          

Изготвя, изпълнява и оценява 

обикновено маркетингово проучване 

Прилага подходящи маркетингови 

техники в директния и имейл маркетинг 

Развива маркетингови продукти, 

изгражда връзки с клиенти и увеличава 

нивата на запазване на клиенти   

Разработва мерки за планиране, 

оценяване и подобряване 

обслужването на клиенти, които са в 

съответствие с целите, приоритетите и 

ценностите на компанията  

Компетентности:                              

Независимо разрешава проблеми и 

2.3   Комуникационната стратегия 

(5 % от общото съдържание на модула) 

 

 

2.4  Продуктът на Уелнес центъра 

(10 % от общото съдържание на модула) 

 

2.2.1  Продукт, цена, място, промоция, хора, процес, 

физическо доказателство 

 

2.3.1  Рекламиране, поддръжка по продажби, връзки 

с обществеността, лични продажби 

2.4.1 Характеристика и ползи от  продукти и услуги за 

продажба  
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критичен анализ в рамките на  

маркетинговите дейности  

Поема отговорност за точна и актуална 

информация за продуктово портфолио                                 

Независимо и подпомага работата и 

като лидер и като член на екип в 

съответствие със стратегията на 

компанията  

4. Може да използва ИКТ умения в 

Маркетинг и Продажби  

30% 

Знае:                                               

Основни канали за комуникация, 

онлайн платформи и приложения, 

използвани за продажби и 

маркетингови цели 

Техники за продажби и маркетинг чрез 

интерактивни и онлайн инструменти  

Основни правила за информационна 

3.1 Комуникационни процедури и Средства за 

комуникация 

 (5 % от общото съдържание на модула) 

 

3.2  Комуникационни инструменти на интернет 

маркетинга 

(10 % от общото съдържание на модула) 

 

 

 

3.3  Социална медия 

(10 % от общото съдържание на модула ) 

 

3.1.1  Вербална и невербална комуникация в 

поддръжката на маркетинг и продажби  

 

 

3.2.1  Собствена мрежа 

3.2.2  Инструменти в собствената мрежа 

3.2.3  Видеомаркетинг 

 

 

3.3.1  Основни функции 

3.3.2  Социални мрежи 

3.3.3 Блогове и форуми  
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сигурност и защита на личните данни и 

поверителност на клиента  

Може да (умения):                            

Подпомага и съветва клиенти за 

продукти и услуги чрез интерактивни 

или дигитални средства, за да направи 

успешна продажба  

Спазва правилата за комуникация, 

приложими към цифровите 

комуникационни канали                                               

Използва социална медия и други 

интерактивни или дигитални средства в 

търсене на нови клиенти  

Поддържа базата данни за контакти на 

клиенти като използва ИКТ 

Компетентности:                              

Проявява креативност и гъвкавост в 

онлайн продажбите и маркетинговите 

действия  

Независимо взема решение по 

отношение на продажбите и 

маркетинговите действия в 

 

 

3.4  Правила за безопасност 

(5 % от общото съдържание на модула) 

 

 

3.4.1   Правила за безопасност на работното място  

3.4.2  Управляване, съхранение и разпореждане с 

лични данни 
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съответствие със стратегията на 

компанията  

Спазва законодателството при 

използване на лични данни на клиенти 

Демонстрира професионална писмена 

и говорима комуникация  

 
 
 
 
 
Препоръчителни стратегии и методи за преподаване/учене 
Списък на интерактивни методи за Преподаване/Учене, които мотивират учещия да се самообучава активно и да превърне функционалната роля на 
учителя в съветник или партньор в учебния процес). 
 
1. Бизнес симулации  
2. Казуси 
3. Творческо мислене  
4. Ролеви игри  
 
 
Препратки и използвани източници: 

 
1. Philip Kotler,  Moderní marketing,  GRADA Publishoing a.s., ISBN 80-247—1545-7 
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2. T.Gajdošík, Z.Gajdošíková,R. Marčeková,  Informačné technológie v cestovnom ruchu, Volters Kluwer, ISBN 978-80-8168-587-3 

3. Jaroslav Kita a kol., Marketing, Iura Edition,  ISBN 978-80-8078-327-3 

4.  Herbert N. Casson,  Predávaj úspešne, Slovak Edition, Tyron Press England,  ISBN 80- 967198-5-8 

Примери маркетингови презентации и образователни презентации в  youtube: (могат да бъдат попълнени или сменени при нужда) 

5.  “Наистина ли са свързани здравето и Уелнес?”    https://www.youtube.com/watch?v=Nr9hqY6q_qY 

6.   “Die besten Wellnesshotels”               https://www.youtube.com/watch?v=D_f5T4VVcTI 

7.   “SunGarden Spa and Wellness Tour”    https://www.youtube.com/watch?v=txSc069-8yM 

8.   “SunGarden Spa and Wellness Tour 2”    https://www.youtube.com/watch?v=OsJ4KcCHDZg 

 
 
 
 

НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА за осъществяване на модул 5 " Маркетинг и продажби" 

No Ресурси 

(определете с * необходимите средства в компанията) 

Количество  

(за всеки ученик, за цяла група, др.) 

1. Технологично оборудване и инструменти 
 

1.1. Личен компютър, софтуер 1 за всеки ученик 

1.2. Интерактивни или дигитални средства 1 за цяла група 

1.3. Принтер 1 за цяла група 

https://www.youtube.com/watch?v=Nr9hqY6q_qY
https://www.youtube.com/watch?v=D_f5T4VVcTI
https://www.youtube.com/watch?v=txSc069-8yM
https://www.youtube.com/watch?v=OsJ4KcCHDZg
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1.4. Дигитални платформи за малки групи 

1.5. Онлайн инструменти за малки групи 

2. Средства, консумативи, т.н.  

2.1. Листове, цветни моливи, цветове за всеки ученик 

   

3. Документи и други източници на информация  

3.1. Каталог с продукти и услуги  1 за малки групи 

3.2. Промоции и техните специфики  

   

 

* В компанията 

 


