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Заинтересовани страни за бъдещото развитие на 

уелнес туризма  

 

 

 

За проекта 

 

Туризмът и уелнес туризмът имат потенциала да допринасят за заетостта, 

икономическия растеж и развитието в селските, периферните или по-слабо развитите 

райони. Необходимо е обаче да се инвестират повече усилия, за да се гарантира 

конкурентоспособността и качеството на туристическите услуги и продукти, които могат 

да конкурират широкия спектър от туристически продукти на европейския пазар. 

Проектът WellTo свързва страните, които подкрепят развитието на туризма и са приели 

дългосрочни стратегии, които включват уелнес туризъм - България, Латвия, Словакия и 

Словения. Въпреки тези факти, системите за професионално образование и обучение в 

тези страни все още могат да увеличат предлагането на гъвкави квалификации в 

областта на туризма. 

 

Обсъжданията с мениджърите на хотели и други доставчици на уелнес услуги показаха, 

че съществува интерес към нова квалификация, чиито притежатели биха осигурили по-



добра организация на уелнес услугите и работата с клиенти. Този вид служители трябва 

да познават добре процедурите и услугите, предлагани от уелнес центъра, и да имат 

добри комуникативни умения, които са ключови за консултации с клиентите за избора 

на уелнес услуги. В същото време тази работа ще изисква ежедневно управление на 

уелнес център, включително отлични организационни умения. 

Въз основа на проучването сред представителите на уелнес туризма бе създаден 

консорциум от 13 институции, който да създаде нова квалификация - администратор на 

уелнес център. Качеството на този процес ще бъде осигурено от германския партньор 

на проекта - Федералния институт за професионално образование и обучение (BIBB). 

 

Целта на проекта е да се подготви съвместна квалификация "Администратор на уелнес 

център", която да отразява нуждите на сектора на уелнес туризма в страните-

партньори от проекта. Проектът ще продължи две години и се основава на 

сътрудничеството на националните квалификационни власти, доставчиците на ПОО и 

уелнес и хотелските компании и ще включва международна мобилност, която ще 

насърчава обучението в работна среда. Като резултат от проекта  ще бъде създадена 

Европейска мрежа за умения в областта на уелнес туризма, която ще свързва 

заинтересовани страни, участващи в развитието на квалификациите, свързани с 

балнеоложкия туризъм на европейско ниво. 

 

 

 

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 обучени  (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 

 

Първоначална среща 

 
Първата среща по проекта беше проведена в София на 9-10 октомври 2018. 

https://www.eurashe.eu/about/partners/itpio/
http://zpg-sandanski.com/
http://www.hotel-park-bachinovo.bg/
https://www.navet.government.bg/
http://www.cpi.si/index.aspx
https://ssgz.gzs.si/
http://www.scv.si/en/
https://visc.gov.lv/en/
http://www.lddk.lv/
http://www.kuldigastehnikums.lv/
http://www.siov.sk/
https://www.ahrs.sk/
https://www.hastropy.sk/
https://www.bibb.de/


 

 

 

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. 

 

 

info@itpio.eu 

i.dimitrova@navet.government.bg 
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