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Туризмът като водеща индустрия…
В Европа, а и в целия свят, туризмът е
водеща индустрия.
Туристическият сектор създава над 100,000
нови работни места годишно.

…но това не е пълната истина…
В по-слабо развитите региони туризмът
често се разглежда като единствена
икономическа възможност.
Понастоящем европейският туризъм има понисък ръст на растеж от световния туризъм.
Очаква се Европа да загуби позицията си на
водеща световна дестинация.

Резултатите от този проект ще бъдат от
значение най-вече за фирми от сектора на
туризма. Повечето от тях принадлежат към
малките и средни предприятия при
отчитане на числеността на работната си
сила, оборота и концентрацията на
капитала. Въпреки че проектът има за цел
най-вече на туризма и хотелиерството,
резултатите ще бъдат полезни за всички
малко и средни предприятия.

…а има и недостиг на
квалифицирана работна ръка и на
наследници на бизнеса.
От друга страна, работещите в този сектор
са изправени пред ниското заплащане, в
някои случаи много тежкщи условия на труд,
голямо текучество на персонал, висок дял на
неофициални споразумения за заетост и
липсата на туристическата инфраструктура.
Тези данни индикират осезаем недостиг в
професионалната работната сила в туризма
и особено в сектора на унаследяването на
малките и средни туристически
предприятия.
Фирмите, които работят в сектора трябва да
са наясно с тези обстоятелства.

Така че за какво е този проект?
Проектът BestBoss се стреми да преодолее
тази ситуация чрез свързване на двете
заинтересовани страни - университетите и
фирмите- в "BestBoss-регистър" , който ще
бъде разработен и прилаган от
партньорството и ще се основава на
нуждите на съвременните фирми от
процедури за унаследяване.

Сега, как да започнем?
Наистина е лесно да се опишат
съдържанието и структурата на крайните
продукти и дейности в нашия проект.
Този слайд дава общ преглед на изходните
нива и разнообразието от дейности.
1: Европейско проучване / Анализ
2: Процедура за оценка
3: Стратегически документ / Насоки
Европейското проучване ще бъде отправна
точка за по-нататъшни изследвания. По
същество това представлява въпросник
сотносно наследниците на фирмата, който
взема предвид текущи становища и тревоги
относно компетентностите и
квалификационните профили на новите
управленски кадри.

Tози проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само
личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в нея информация. Проект номер 2014-1-DE02-KA200-001608.
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Следващите стъпки
По-нататък ние ще се разработи инструмент,
който помага за намирането на подходящи
наследници за съответните фирми. За да
споделим нашия опит ние ще публикуваме
Стратегически документ с насоки. По този
начин всеки може да се възползва от
проекта и ще е в състояние да използвате
инструмента.

Aвстрия: European Network for Transfer and
Exploitation of EU Project Results (E.N.T.E.R.)
Mr Michael Schwaiger
(office@enter-network.eu)
www.enter-network.eu
Белгия: ViaVia Tourism Academy
Mr. Manu Minne
(manu@viaviatourismacademy.com)
www.viaviatourismacademy.com

По време на проекта BestBoss ние ще
тестваме и доразвием модела, за да
консултираме на туристическите фирмипо
отношение на ориентирането им в оценката
на унаследяването.

България: Търговско-промишлена палата –
Добрич
г-жа Ренета Палова (rpalova@cci.dobrich.net)
www.cci.dobrich.net

В този контекст ние ще се разработим
стратегическия документ BestBoss с насоки и
стандарти за качество за унаследяването на
фирма в сферата на туризма.

Германия: FHM Schwerin - University of
Applied Sciences
Mr. Torsten Fischer (fischer@fh-mittelstand.de)
www.fh-mittelstand.de

Кой изпълнява проекта BestBoss?

Германия: mbi Mecklenburger
Bildungsinstitut GmbH
Mr. Manfred Hartz (m.hartz@nachfolge-mv.de)
www.nachfolge-mv.de

Осемте партньора по проекта са от региони,
където туристическата индустрия се
фокусира все повече върху наследниците.
Затова концепциите, инфраструктурата и
услугите трябва да претърпят съответните
промени в следващите години.
"BestBoss" е проект за развитие и
сътрудничество, в който организации от
седем страни обединяват специализацията
си в областта на туристическата индустрия:

Великобритания: Grwp Llandrillo Menai,
Wales
Mr. Shyam Patiar (patiar1s@gllm.ac.uk)
www.gllm.ac.uk
Румъния: Bucharest University of Economic
Mrs. Gabriela Tigu (gabriela.tigu@ase.ro)
www.ase.ro
Словения: University of Primorska
Mr. Mitja Krajnčan (info@upr.si)

Information about the project are available on the project website:
www.bestboss-project.eu
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