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ИЗПИТНА ПРОГРАМА
за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка
по ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПОРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ за 12 клас
Специалност ”Организация на туризма и свободното време”
I.Форма на обучение – самостоятелна
II.Начин на провеждане на изпита – писмен
ІII. ИЗПИТНИ ТЕМИ
1. Същност и значение на туристическата анимация. Необходими ресурси:
човешки, материални, природни. Същност на анимационния проукт.
2. Анимацията и туристидческите атракции. Значение на туристическите
атракции. Типология на атракциите. Атракциите и развитието на дестинациите.
Взаимовръзка между анимация и атракции.
3. Особености и типология на специалните събития. Мега – събития. Фактори,
влияещи на развитието на специалното събитие. Организацията на анимационната
дейност като мениджмънт на специалните събития.
4. Същност на спортната анимация. Спортен анимационен продукт. Основна
характеристика на потребителя на спортния анимационен продукт. Основни
направления на спортната анимация - спортно направление, рекреационно направление
и спортно-развлекателно направление: съвременни тенденции за развитие в България.
5. Спортна анимация в планинските курорти. Мястото и ролята на ски-спорта в
планинските курорти. Модни тенденции в зимните спортове. Опитът на алпийските
страни в Европа. Условия за ски-спорт у нас.
6. Спортна анимация в курортите край водни площи. Състояние и проблеми на
спортната анимация у нас. Спортна анимация в курортите край водни площи.
Съвременни водни спортове.
7. Взаимната връзка между туристическата и спортната индустрия. Обща
характеристика на някои традиционни и модерни спортни активности, прилагани в
туризма.
ІV. Критерии за оценяване
1.Комплексност и пълнота на изложението – до 30 точки
 Дефинира понятията – 10 т.
 Прави съдържателна характеристика на проблеми, тенденции, категории,
взаимовръзки – 10 т.
 Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и
влиянието им. - 10 т.

2.Точност на изложението. Вярно дефинира конкретните проблеми, тенденции,
категории, взаимовръзки. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. – 10
точки
3. Логичност и последователност. Изложението е логично структурирано и
обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира и анализира същността, проблемите,
тенденциите и взаимовръзките.
V. Оформяне на оценка
Оценка
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Мн. добър 5
Отличен 6

Брой точки
До 29 точки
От 30 до 34 точки
От 35 до 44 точки
От 45 до 54 точки
От 55 до 60 точки

VI.Препоръчителна литература
1. Спортна анимация в туризма – Малчо Малчев, УИ Шумен - 2004
2. Екскурзоводство и туристическа анимация – доц.д-р Велико Великов, гл.ас.
Милена Стоянова, МАТКОМ, 2008
Изготвил:
/Надежда Илиева/

