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КРЪГЛА МАСА 

Кадрите в туризма в Старозагорски регион 

ПРОГРАМА 

ДАТА: 13 октомври 2009 

МЯСТО:  Заседателна зала на Областна администрация, Стара Загора 

МОДЕРАТОР:  Димитър Маринов, изп. директор на Сдружение за екотуризъм "Централен 
Балкан", член на УС на Асоциация „Автентична България” 

 
Час Тема Говорител 

10.00 – 10.10 Откриване на кръглата маса Йордан Николов, Областен  
управител на област Стара Загора 

 Приветствени думи Кристин Фурние, Изп. Директор на 
Световната асоциация на 
туристическите агенции WATA 

10.10 – 10.30 Проблеми с кадрите в туристическия 
бранш от Старозагорски регион 

Олег Стоилов, Председател на 
Търговско-промишлена палата – 
Стара Загора  

10.30 – 10.45 Възможни решения:  
Дейности в мрежата на учебно- 
тренировъчните фирми за подготовка на 
кадри за туризма 

Дария Маврудиева, директор на 
Център за учебно-тренировъчни 
фирми – Министерство на 
образованието, младежта и науката 

10.45 – 11.00 Възможни решения:  
Добри практики на фирми в 
туристическия бранш за партньорство с 
учебни заведения 

Огнян Благоев, Директор на 
туристическа агенция МИЕЛ - член на 
WATA  

11.00 – 11.30 Кафе пауза / Пресконференция   

11.30 – 11.45 Възможни решения:  
Програми, финансиращи повишаване на 
квалификацията на кадри в 
туристическия бранш  

Представител на Агенцията по 
заетостта 

11.45 – 12.00  Възможни решения:  
Средните кадри в туризма от погледа на 
специализираните учебни заведения 

Рени Червенкова, Директор на 
Професионална гимназия по лека 
промишленост и туризъм – Казанлък 

12.00 – 12.15 Възможни решения:  
Интегриране на националната 
идентичност и 
достойнство в обучението по туризъм за 
утвърждаване на България сред 
изявените туристически дестинации. 

Доц. д-р Юлияна Яркова,   
гл. ас. д-р Блага Стойкова, 
Тракийски университет – Стара 
Загора 

12.15 – 12.45 Дискусия  

12.45  Заключителни думи и закриване на 
кръглата маса 

Модератор на срещата  

 



 
 
 
 

Участници   Областен управител;  
Кметове на общини;  
Членове на Областния и на общинските съвети по туризъм;   
Представители на бизнеса от туристическия бранш;  
Представители на учебни заведения с отношение към туризма. 
Регионален исторически музей – Стара Загора 
 

Гости    
 

Кристин Фурние, Изп. Директор на WATA;   
Представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;  
Представители на Министерство на културата;  
Представители на Министерство на образованието;  
Представители на Агенция по заетостта;  
Медии. 
 

 
 
 
 
Проектът се реализира в партньорство между Търговско-промишлената палата - Стара 
Загора, Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора, общините от 
региона, организации и институции с отношение към туризма и представители на 

туристическия бизнес, с активната подкрепа на Световната асоциация на туристическите 
агенции WATA и прякото съдействие на Туристическа агенция МИЕЛ Травел – 

представител на WATA за България. 
 

 Проектът е под патронажа на Областния управител на Старозагорска област, а община 
Стара Загора и община Казанлък са домакини на събитията. 
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