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I. А Н О Т А Ц И Я
Учебната дисциплина “Технология на обслужването в хотела ”, задължителна
за специалност МХР има за цел да формира професионални знания и умения за
технологичните процеси при обслужване на клиентите в двете основни звена на
хотелиерската дейност - приемен блок (фронт офис) и хотелско домакинство. При
обучението се отделя внимание на технологичните изисквания към изграждането,
оборудването и обзавеждането на хотелските помещения и на санитарно-хигиенните
изисквания към тях. Обучаващите се запознават с организацията на труда и
отчетността в посочените звена в хотелския комплекс. Акцентът при разглеждане на
отделните проблеми на хотелиерското обслужване е поставен върху практическия аспект и усвояване на знания и умения, които да намерят непосредствено приложение при
професионалната реализация в хотелиерството на бъдещите специалисти. Представят
се добри практики в обслужването във водещи хотели и хотелиерски вериги в
страната и в чужбина.
Получените знания по дисциплината се доразвиват и обогатяват по време на
базовата практика в хотел, а същевременно са в логическа обвързаност и с другата
профилираща дисциплина като „Хотелиерство”. Обучението по технология на
обслужването в хотела дава възможност за работа на различни длъжностни позиции.
Придобитите познания и умения по дисциплината са база за усвояване на управлениски
умения и съответно за заемане на мениджърски позиции в звената “фронт офис” и
“хотелско домакинство” на хотелските комплекси, както и в малки семейни хотели.
II. Т Е М А Т И Ч Н О С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
No. по

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ

ред

ТЕМА 1. Същност и особености на хотелиерството и хотелиерското
обслужване
1.1
Същност и особености на хотелиерството и хотелиерските

Л

СУ

2

2

2

2

услуги
1.2
1.3

Особености на организацията на хотелиерското обслужване
Особености на технологията на хотелиерското обслужванe, иновации
в хотелиерското обслужване

ТЕМА 2. Хотелска сграда – особености и функции, свързани с
технологичния процес на обслужване
2.1
Архитектурно – строителни части на хотелската сграда и
основни нормативни и технологични изисквания при нейното
проектиране и изграждане
2.2
Хотелски стаи – видове, особености и технологични
изисквания при тяхното проектиране, изграждане, оборудване
и обзавеждане.
ТЕМА 3. Приемен блок на хотела /фронт офис/ – функции, значение
за обслужването, изграждане, обзавеждане, организация на труда
3.1.
Зони в приемния блок- функционално разположение,
предназначение, технологично обзавеждане и оборудване
3.2.
Приемният блок като организационно звено в структурата на
хотелския комплекс и неговите основни функции в процеса на
обслужване

3

2

ЛУ

2

3.3
3.4.

Видове персонал в приемния блок
и основни негови
задължения.
Режим на работа и организация на труда в приемния блок
хотела.
Отчетност, използвана в рецепцията на приемния блок.

ТЕМА 4. Правилник за вътрешния ред в хотела

1

1

2

2

ТЕМА 6. Резервационна дейност в хотела

1

2

6.1 Същност и значение на хотелската резервационна дейност.
6.2 Директни и индиректни начини за резервиране в хотела.
ТЕМА 7. Допълнителните услуги в хотела

1

1

3

3

15

15

4.1
4.2

Основни положения на правилника за вътрешния ред в хотела
Задължения на служителите и основни изисквания към гостите
в хотела по опазването на реда, спокойствието и сигурността.

ТЕМА 5. Технология на обслужване в приемния блок
5.1

5.2

5.3

7.1
7.2

Технологични процедури по посрещане и настаняване на гостите
в хотела; адресна регистрация на гостите в хотела, видове
плащания и документи на оперативната и първична счетоводна
отчетност
Обслужване на гостите по време на техния престой в хотела и
процедури при тяхното изпращане, приключване на сметката на
госта.
Обслужване на VIP гости в хотела и на някои специфични
категории гости – в неравностойно положение, деца, хора от
третата възраст.

Същност, значение и класификация на допълнителните услуги в
хотела
Организация, технология и отчетност по предлагането на
допълнителните услуги

ТЕМА 8. Хотелско домакинство
8.1

8.2
8.3

Функции на хотелското домакинство в процеса на хотелиерското
обслужване, организация на труда. Организационна структура,
видове персонал и задължения на персонала.
Изисквания към санитарно-хигиенното състояние и техническата
поддръжка и изправност на хотелските помещения.
Технологични процедури при хигиенизиране на хотелските
помещения.
ОБЩО:

III. ФОРМИ НА КОНТРОЛ:
No.
по ред

1.
1.1.
1.2.
1.3.

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА
Семестриален (текущ) контрол
Презентация на изпълнена задача по дадена тема – екип от
студенти
Курсова работа (по предварително избрана или зададена тема)

Брой

ИАЗ ч.

1

30

1

30

3

1.4.
2.
2.1.

Общо за семестриален контрол:

2

60

Сесиен (краен) контрол
Писмен изпит – тест със затворени и отворени въпроси
Общо за сесиен контрол:
Общо за всички форми на контрол:

1
1
3

30
60
90
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