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ИЗПИТНА ПРОГРАМА
за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка
по УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА
ДЕЙНОСТ за 12 клас
Специалност „Организация на туризма и свободното време“
I. Форма на обучение: самостоятелна
II. Начин на провеждане на изпита: практически
III. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ:
1. Организация и технология на туроператорска и турагентска дейност
1.1. Подготовка и организиране на туристическо пътуване с обща цена
1.2Проучване на туристическото търсене
1.3. Проучване на туристическото предлагане и конкуренцията
2. Характеристика на пътническия железопътен транспорт. Организиране на екскурзия по
маршрут.
2.1 Определяне транспортните тарифи на жп транспорт
2.2 продажба на влакови билети чрез пътнически агенции
3. Характеристика на пътническия автомобилен транспорт.Организиране на екскурзия по
маршрут.
3.1 организация на екскурзия по предварително определян маршрут с автобус
3.2 Калкулиране на разходите
4. Характеристика на пътническия воден транспорт
4.1 Организация на круиз
4.2 Анимационна програма по време на круизa
4.3 Калкулиране на разходите
5. Характеристика на пътническия въздушен транспорт
5.1 Организация на екскурзия .
5.2 Калкулиране на разходите
6. Организация на екскурзия със смяна на няколко различни превозни средства
6.1 Организация на екскурзията
6.2 Създаване на анимационни програми
6.3 Калкулиране на разходите
Указания за изпълнението на практическо задание №1
1.Подготовка и организиране на туристическо пътуване с обща цена
2.Проучване на туристическото търсене
3.Проучване на туристическото предлагане и конкуренцията
4.Резервация на туристическа услуга
5. Калкулиране разходите на туристическата услуга

Критерии за оценяване:
№

Критерии за оценяване

Може да организира туристическото пътуване
Прави проучване на търсенето
Прави проучване на предлагането
Успешно реализира туристическия продукт
Не допуска грешки при калкулира разходите
Общ брой точки
Оформяне на оценка:
Оценка
Брой точки
Отличен ( 6 )
От 55 до 60
Много добър ( 5 ) От 45 до 54
Добър ( 4 )
От 35 до 44
Среден ( 3 )
От 30 до 34
Слаб ( 2 )
До 29

1
2
3
4
5

Максимален брой
точки
20
5
5
15
5
60

Указания за изпълнението на практическо задание №2
1.Изготвяне на тематично-методически план на екскурзията с посочени основна тема и подтеми;
2.Посочване целта, вида,превозните средства , времето на екскурзията и състава , националността
и броя на туристите ;
3.Справка за основните обекти по маршрута
4.Екскурзоводска беседа и анимационна програма
5.Калкулиране на разходите
№
Критерии за оценяване
Максимален брой
точки
1
Определя целта на екскурзията, вида , времето на
20
екскурзията, състава, националността и броя на
туристите
2
Познава добре маршрута, обектите и правилно поднася
10
информацията за тях
3
Прави проучване на потребителското търсене.
5
4
Проучва предлагането и конкуренцията
5
5
Познава и умее да подбира подходящия вид анимация
10
съобразно състава, националността и желанието на
групата
6
Успешно рекламира туристическия продукт
5
7
Не допуска грешки при калкулиране на разходите
5
Общ брой точки
60
Оформяне на оценка:
Оценка
Брой точки
Отличен ( 6 )
От 55 до 60
Много добър ( 5 ) От 45 до 54
Добър ( 4 )
От 35 до 44
Среден ( 3 )
От 30 до 34
Слаб ( 2 )
До 29
Указания за изпълнението на практическо задание №3
1.Изготвяне на тематично-методически план на екскурзията с посочени основна тема и подтеми;
2.Посочване целта, вида,превозните средства , времето на екскурзията и състава , националността
и броя на туристите ;
3.Справка за основните обекти по маршрута
4.Екскурзоводска беседа и анимационна програма

5.Калкулиране на разходите
№

Критерии за оценяване

Определя целта на екскурзията, вида , времето на
екскурзията, състава, националността и броя на
туристите
2
Познава добре маршрута, обектите и правилно поднася
информацията за тях
3
Прави проучване на потребителското търсене.
4
Проучва предлагането и конкуренцията
5
Познава и умее да подбира подходящия вид анимация
съобразно състава, националността и желанието на
групата
6
Успешно рекламира туристическия продукт
7
Не допуска грешки при калкулиране на разходите
Общ брой точки
Оформяне на оценка:
Оценка
Брой точки
Отличен ( 6 )
От 55 до 60
Много добър ( 5 )
От 45 до 54
Добър ( 4 )
От 35 до 44
Среден ( 3 )
От 30 до 34
Слаб ( 2 )
До 29
1

Максимален брой
точки
20

10
5
5
10

5
5
60

Указания за изпълнението на практическо задание №4
1.Изготвяне на тематично-методически план на екскурзията с посочени основна тема и подтеми;
2.Посочване целта, вида,превозните средства , времето на екскурзията и състава , националността
и броя на туристите ;
3.Справка за основните обекти по маршрута
4.Екскурзоводска беседа и анимационна програма
5.Калкулиране на разходите
№
Критерии за оценяване
Максимален брой
точки
1
Определя целта на екскурзията, вида , времето на
20
екскурзията, състава, националността и броя на
туристите
2
Познава добре маршрута, обектите и правилно поднася
10
информацията за тях
3
Прави проучване на потребителското търсене.
5
4
Проучва предлагането и конкуренцията
5
5
Познава и умее да подбира подходящия вид анимация
10
съобразно състава, националността и желанието на
групата
6
Успешно рекламира туристическия продукт
5
7
Не допуска грешки при калкулиране на разходите
5
Общ брой точки
60
Оформяне на оценка:
Оценка
Брой точки
Отличен ( 6 )
От 55 до 60
Много добър ( 5 ) От 45 до 54
Добър ( 4 )
От 35 до 44
Среден ( 3 )
От 30 до 34
Слаб ( 2 )
До 29
Указания за изпълнението на практическо задание №5

1.Изготвяне на тематично-методически план на екскурзията с посочени основна тема и подтеми;
2.Посочване целта, вида,превозните средства , времето на екскурзията и състава , националността
и броя на туристите ;
3.Справка за основните обекти по маршрута
4.Екскурзоводска беседа и анимационна програма
5.Калкулиране на разходите
№
Критерии за оценяване
Максимален брой
точки
1
Определя целта на екскурзията, вида , времето на
20
екскурзията, състава, националността и броя на
туристите
2
Познава добре маршрута, обектите и правилно поднася
10
информацията за тях
3
Прави проучване на потребителското търсене.
5
4
Проучва предлагането и конкуренцията
5
5
Познава и умее да подбира подходящия вид анимация
10
съобразно състава, националността и желанието на
групата
6
Успешно рекламира туристическия продукт
5
7
Не допуска грешки при калкулиране на разходите
5
Общ брой точки
60
Оформяне на оценка:
Оценка
Брой точки
Отличен ( 6 )
От 55 до 60
Много добър ( 5 )
От 45 до 54
Добър ( 4 )
От 35 до 44
Среден ( 3 )
От 30 до 34
Слаб ( 2 )
До 29
Указания за изпълнението на практическо задание №6
1.Изготвяне на тематично-методически план на екскурзията с посочени основна тема и подтеми;
2.Посочване целта, вида,превозните средства , времето на екскурзията и състава , националността
и броя на туристите ;
3.Справка за основните обекти по маршрута
4.Екскурзоводска беседа и анимационна програма
5.Калкулиране на разходите
№
Критерии за оценяване
Максимален брой
точки
1
Определя целта на екскурзията, вида , времето на
20
екскурзията, състава, националността и броя на
туристите
2
Познава добре маршрута, обектите и правилно поднася
10
информацията за тях
3
Прави проучване на потребителското търсене.
5
4
Проучва предлагането и конкуренцията
5
5
Познава и умее да подбира подходящия вид анимация
10
съобразно състава, националността и желанието на
групата
6
Успешно рекламира туристическия продукт
5
7
Не допуска грешки при калкулиране на разходите
5
Общ брой точки
60
Оформяне на оценка:
Оценка Брой точки
Отличен ( 6 ) От 55 до 60
Много добър ( 5 ) От 45 до 54
Добър ( 4 ) От 35 до 44
Среден ( 3 ) От 30 до 34

Слаб ( 2 ) До 29

