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Учебен корпус Хотел/ Интернат



 безработни лица, регистрирани в Бюрата по 
труда;

 заети лица, по заявки на фирми, желаещи 
обучение на персонала;

 заети лица, по индивидуални заявки, които се 
нуждаят от повишаване на квалификацията си;

 начинаещи предприемачи и собственици на 
малки и средни предприятия.



реализиране на ориентирано към
действие обучение;

активно въвличане на бизнеса и тясно 
сътрудничество с предприятия;

предлагане на актуални учебни планове и 
програми, съобразени с потребностите на пазара 
на труда;

внедряване на добри практики в областта на 
професионалното обучение и придобиването на 
ключови компетентности.



“Кажи ми и ще забравя.

Покажи ми и ще запомня. 

Въвлечи ме и ще разбера.”
Китайска поговорка



 Професия: „Планински водач”

◦ Направление: Пътувания, туризъм и свободно 

време



нормативно-правната уредба в туризма;

оказване на долекарска медицинска помощ;



 разчитане и ползване на техническа, географска  

и организационна документация;

 осигуряване на безопасно преминаване в 

планински условия на клиенти по маршрути;



 използване на видовете екипировки в 
планинарството;



 използване на съвременни методи за водене на 

групи по туристически маршрути с различна 

сложност;

 представяне културно-историческото ни 

наследство, етнография и фолклор на 

планинските райони пред туристи и др.





 актуални учебни програми, съобразени с 

нормативните изисквания в туристическата 

индустрия;

 практически ориентиран учебен процес чрез  

съчетаване на теория, учебна и производствена 

практика в реални условия;

 стаж в Туристически информационни центрове в 
Смолян и региона.



 Направление:

„Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”



 правната уредба в туризма;

 хотелските стандарти при 

обслужване на гости;

 прилагане на технологията на 

туристическото обслужване;

 хотелски мениджмънт.



 проучване на търсените качества и умения от 

работодателите и актуализиране на учебните 

планове и програми, съобразени с техните 

потребности;

 практика на обучаемите в реални работни 

условия в различни по категория места за 

настаняване.



 използване на съвременни методи от немската 

дуална система на обучение.



 Направление: 

Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг



 спазване на санитарно-хигиенните норми и 

безопасните условия на труд;

 правилно съхраняване на хранителните продукти;



 приготвяне на кулинарни изделия и напитки при 

точно спазване на рецепти;

 проектиране на нови кулинарни изделия и 

напитки;

 разработване на менюта.



Учебна практика



− извършва се в обекти на 
фирми/партньори;

− под ръководството на водещи 
майстори и специалисти;

− чрез съгласуване задачите за 
изпълнение с преподавателите 
от ДП „БГЦПО” – клон Смолян;

− под наблюдението и 
мониторинга на обучаващите.



 тясно сътрудничество със заведения за хранене и 

развлечение;

 голяма част от обучаемите остават на работа във 

фирмите за производствена практика.



 Направление: 

Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг



 санитарно-хигиенни 

изисквания и безопасни 

условия на труд;

 подготовка за работа:

◦ работно облекло, зареждане 

на камериерска количка, 

получаване на информация 

за статуса на хотелските 

стаи.



 технология на почистване и зареждане на 

различни видове хотелски стаи;

 допълнителни трудови дейности: проверка 

състоянието на незаети стаи, повторно 

почистване след делова среща или коктейл, 

общи помещения и др.



 отлични условия за провеждане 

на учебна практика - Хотел/ 

общежитие  ДП “БГЦПО” –

Смолян;

 производствена практика в 

реална среда.



Професия „Фризьор”





 модерно оборудвана материално-техническа 

база;

 отговорен екип от професионалисти;

 непрекъснато повишаване на методическата 

компетентност на преподавателите чрез 

обучение и реализиранe на учебни посещения в 

Германия и Австрия.



 модерни подходи за обучение, ориентирани към 

формиране на практически умения;

 различни методи, тренинги и креативни 

занимания, насочени към развиване на 

социални компетентности:
◦ мотивация за учене и работа, комуникативност, 

умения за работа в екип и др.




