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ПРОФЕСИЯ: ХОТЕЛИЕР

СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО



ЗА БРАНША

Перспективите за развитието му са свързани
със създаване, усъвършенстване и

модернизиране на различни видове хотели и
места за настаняване. 

Туризмът е отрасъл с приоритетно значение. 



ХОТЕЛИЕРЪТ

Организира и
ръководи
процеса по
посрещане, 
настаняване и
изпращане на
гостите. 

Контролира
състоянието
на стаите за
гости, на
общите
помещения, 
тяхната
чистота и
изрядност. 

Организира
конференции и
планира
дейността на
ресторанти, 
заведения за
бързо
обслужване, 
питейни
заведения, 
кафета, барове.

Води счетоводната
отчетност и
отговаря за
имуществото. 

Контролира
изпълнението
на задачите от
персонала.



ПО СПЕЦИАЛНОСТТА СЕ ПРИДОБИВАТ ЗНАНИЯ ЗА

Организация и управление
на всички дейности в

хотела, свързани с
посрещането, 

настаняването, 
изхранването и

обслужването на туристите

Управлението и
техниката в

хотелиерството и
ресторантьорството

Допълнителните
дейности в хотела

Маркетингови и
рекламни концепции,

съобразно стандартите
за работа и изискванията

за високо качество на
хотелиерския продукт, 

съответстващ на
категорията на обекта



ПРИДОБИВАТ СЕ
ЗНАНИЯ ЗА: 

• методите за вербални и невербални комуникации; 

• социално-психологическите особености на обслужването и поведението на
гостите в хотела;  

• технологията на хотелиерското обслужване; 

• Организирацията и функционирането на кухнята; 

• Организацията и функционирането на ресторанта; 

• ползване на програмни продукти; 

• системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане
и контрол; 

• водене в установените форми и срокове оперативната, статистическата и
счетоводната дейност; 



ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Висококвалифицирани изпълнители, 
организатори, мениджъри, технолози, 
специалисти по маркетинг и реклама

в системата на хотелиерството –
туристически и хотелски комплекси, 
хотелски вериги, хотели, ресторанти; 

служби, фирми и организации за
контрол на качеството в

хотелиерството и ресторантьорството. 

Средни изпълнителски кадри както в
страната, така и в страните от ЕС -
работни места в хотели, почивни

комплекси, къмпинги. 



ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Свидетелство 
за основно 

образование

Заявление за 
записване

Медицинско 
свидетелство 



ЗА ОБУЧЕНИЕТО

СРОК – 5 ГОДИНИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДУАЛНА 

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ 
ЕЗИК



ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ

Диплома за средно 
образование

Свидетелство за 
професионалан квалификация

Договор с 

фирма за работа



ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ

E-MAIL: PGTSAMOKOV@ABV.BG

ТЕЛ: 072266427/0884772747

ФЕЙСБУК:

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/P
ROFILE.PHP?ID=100016835970882

WEBSITE: 
WWW.PGTSAMOKOV.ORG

mailto:Pgtsamokov@abv.bg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016835970882
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016835970882

