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КОНСПЕКТ

За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка, съгласно чл.29б от
НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване (Загл. - ДВ, бр. 73 от 2009
г., в сила от 15.09.2009 г.), издадена от министъра на образованието и науката
по Технология на допълнителните дейности в туризма – УП; /ЗПП/ за XII клас
професия код 811010 Хотелиерството, специалност код 8110101 Организация на
хотелиерството
I.
II.

Форма на обучение: самостоятелна
Начин на провеждане на изпита:
1. Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се определя
със заповед на директора.
2. Изпитът по Технология на допълнителните дейности в туризма е
практически.
3. Продължителността на практическият изпит е до 5 /пет/ астрономически часа.

III. Изпитни теми:
1. Същност и роля на допълнителните дейности и услуги в туризма.
2. Културен и конгресен туризъм.
3. Селски и екологичен туризъм.
4. Ловен туризъм и спортен туризъм.
5. Лечебен туризъм и хоби-туризъм.
6. Технология на посредническата дейност.
7. Технология на търговското обслужване при продажба на стоки и сувенири в
търговската мрежа на туризма.
8. Технология на транспортното обслужване и туризма.
9. Технология на екскурзоводско обслужване.
10.Технология на туристическата анимация.
11. Технология на допълнителните дейности и услуги свързани с хотелиерството.
12. Същност и съдържание на туристическата инфраструктура.
13. Технология на ремонтната дейност.
14. Технология на пералното стопанство.
15. Технология на плажното стопанство и на планинската спасителна служба.
16. Технология на парковото и паркинговото стопанство.
17. Продажба на туристически пакети с обща цена.
18. Продажба на самолетни билети чрез лиценз IATA /самолетен билет, самолетни
тарифи и класи в редовните линии, разписания, отчитане, разплащане на
туристическото бюро с IATA.
19. Продажба на билети за други транспортни средства /продажба на ж-п билети/.
20. Изготвяне на туристически пътувания с обща цена.

IV.

№
1.

2.

3.
4.

5.

Критерии за оценяване по Технология на допълнителните дейности в туризма
Оценката е:
 Обективна и ясна за ученика;
 Комплексна;
 Има стимулираща функция;
 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности;

Критерии за оценяване

Показатели

-познава видовете туризъм
-основните дестинации в България, подходящи за
провеждане на специфичните допълнителни
дейности
-познава същността и значението на
Познава технологията на
посредническата дейност и видовете посредници
съпътстващите допълнителни -познава технологията на
дейности и услуги в туризма търговското,транспортното и екскурзоводското
обслужване в туризма
Познава допълнителните
-същността, съдържанието и видовете
дейности, свързани с
туристическа инфраструктура в туризма
инфраструктурата на туризма
Познава организацията в
- познава продажбата на основните туристически
туристическото бюро като
услуги
посредник
-познава продажбата на допълнителните
туристически услуги
-познава дефиницията и формите на
Познава туристическото бюро туристическите пътувания с обща цена
като туроператор
-познава работните процеси при изготвянето на
туристическите пътувания с обща цена
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:
Познава основните
специфични дейности в
туризма
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При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се
 приравнява към шестобалната система както следва:
 1. от 55 до 60 точки – Отличен 6,00;
 2. от 45 до 54 точки – Много добър 5,00;
 3. от 35 до 44 точки – Добър 4,00;
 4. от 26 до 34 точки – Среден 3,00;
 5. до 24 точки – Слаб 2,00.
V. Оформяне на оценка по Технология на допълнителните дейности в туризма
Крайната оценка от изпитът се формира като средноаритметична от оценките
на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица
VI. Препоръчителна литература:
1. Алексиева,Й.,Специализирани видове туризъм-част първа,Ст. Загора,изд.”Кота” 2006
2. Алексиева,Й.,Специализирани видове туризъм-част втора,Ст. Загора,изд.”Кота”2006
3.Алексиева,Й.,Хотелиерство-техноллогия,организация, мениджмънт, Пловдив, изд.
”Кота”2005
4. Тончев,Цв.,Технология на допълнителните дейности в туризма,София, изд.”Тилия”
2000
Изготвил: / Г. Михова/
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