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WellTo - Днешните заинтересовани страни за 

утрешното развитие на уелнес туризма 

 

 

 

Основни резултати от изследователската фаза на 

проекта 

Теренното проучване, планирано по проекта WellTo, завърши с провеждане на международна 

фокус група. 

 

Събитието се проведе в София, България, на 16 януари 2019 г. Освен представителите на 

партньорите по проекта, в срещата участваха и представители и ръководители на фирми за 

уелнес туризъм, както и представители на образователни институции в областта на туризма. 

Целта на срещата беше да се подпомогне дефинирането на длъжностния профил на 

Администратор на уелнес център (AWC). Имайки предвид факта, че AWC е нова квалификация 



в страните партньори по проекта, беше необходимо да се събере достоверна информация за 

идентифициране на този профил. В тази връзка, във всяка страна - партньор е проведено 

теренно проучване чрез използване на въпросници. Въпросниците бяха предназначени за: 

 специалисти, действащи като AWC и 

 специалисти, предоставящи различни услуги в уелнес туризма. 

В първата част на събитието представителите на всички страни - партньори представиха 

резултатите от своите изследвания. Резултатите от попълнените въпросници бяха обобщени и 

представени в Национални доклади за длъжностен профил на AWC. 

Втората част на срещата беше предназначена за групови дискусии, които обхващаха следните 

теми: 

 Нуждите от квалификацията AWC за сектора уелнес туризъм 

 Очакванията на работодателите за дейностите и задачите, изпълнявани от AWC 

 Съществуващи квалификации, сходни с тези на AWC, в страните - партньори 

 Подходящи подходи за разработване на учебната програма за осъществяване на 

съвместната квалификация AWC. 

 

 

 



На базата на докладите за Националните длъжностни AWC профили и на заключенията на 

международната фокус група беше изготвен обобщен Доклад за длъжностния профил на AWC. 

Основните констатации на българския Национален доклад са: 

 Специалистите, работещи в уелнес сектора, имат силна нужда от обучение. Много от 

представителите на тази група са готови да поемат за собствена сметка разходите си за 

обучение, въпреки че са професионалисти с известен опит в тази област и имат 

завършено най-малко средно образование. 

 Като се има предвид динамичното развитие на уелнес туризма, се подчертава 

необходимостта от специалисти с профил на AWC. Участниците в изследването 

уточняват точно какви професионални качества се изискват от такива професионалисти. 

 Комуникационните умения, чуждоезиковите умения, консултирането на гостите и 

клиентите, организирането, координирането и наблюдението на уелнес услугите са от 

изключително значение за работата на AWC. 

 Що се отнася до професионалните знания, лицето, което ще работи като AWC, е важно 

да придобие знания по чужди езици, знания за уелнес услуги и продукти, за 

съответното законодателство, за организацията на работата и т.н. 

 Важно е да се отбележи, че администраторът на уелнес центъра не е длъжен да 

изпълнява конкретните уелнес и спа процедури, като основните му отговорности са 

предимно контакт с клиента и насочване към подходящите процедури за него / нея. 

Задъблбоченото познаване на специфичните процедури, както и медицинските знания 

и и тези в сферата на козметиката, трябва да бъдат обект на обучение, но фокусът в 

професионалната подготовка е върху други области. 

 Основните задачи и задължения, определени от обобщения Доклад за длъжностния профил 

на AWC, са: 

1. Комуникация с гости (консултиране на гостите и клиентите по темите за уелнес), 

изготвяне на график, извършване на резервации. 

2. Изготване на индивидуални програми за клиенти. 

3. Общо функциониране на Уелнес центъра (контрол, отчитане, бюджетиране). 

4. Организация, координация и мониторинг на Уелнес центъра. 

5. Осигуряване на качество на обслужване и релаксираща среда в Центъра. 

6. Маркетинг и продажби. 

7. Наблюдение и координация на чиракуването, стажовете и други форми на учене чрез 

рабога. 

Тези задължения и съответстващите на тях умения, знания и компетенции, определени в 

обобщнеия длъжностен профил, ще послужат като основа за разработване на професионален 

профил, с който се отбелязва началото на следващата фаза на проекта - дизайн на съвместната 

квалификация AWC. 

 

 



Партньори по проекта 

 

 

Институт за подготовка на служители в международни организации  (ИПСМО), България 

Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев"(ЗПГ) България 

Ал-Макс ОДД,         България 

Национална агенция за професионално образование и обучениe   (NAVET), България 

Словенски инстититут за професионално обучение и тренинг   (CPI), Словения 

Савинско-салешка търговска камара      (SŠGZ), Словения 

Учебен център Веленье        (ŠCV), Словения 

Национален център за образование       (VISC), Словения 

Латвийска федерация на работодателите      (LDDK), Латвия 

Училище за технологии и туризъм Кулдига      (KTTT), Латвия 

Държавен институт за професионално обучение     (ŠIOV), Словакия 

Словашка асоциация на хотелите и ресторантите     (AHR), Словакия 

Хотелска академия Ludovit Winter       (HALW), Словакия 

Федерален институт за професионално обучение и тренинг   (BIBB), Германия 

 

Проектът WellTo (No.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) е финансиран с подкрепата на 

Европейската комисия. Този бюлетин отразява единствено позицията на своите автори. 

Комисията не е отговорна за информацията, която бюлетинът съдържа. 

 

 

Интернет страница на проекта : https://www.wellto.eu 
 

 

info@itpio.eu  

i.dimitrova@navet.government.bg 
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