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ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

по УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА  

ЕКСКУРЗОВОДСКОТО  ОБСЛУЖВАНЕ 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. Изготвяне на длъжностна характеристика на екскурзовода – основни 

изисквания в работата на екскурзовода, права и общи задължения. 

 2. Изготвяне на кратки и различни по вид екскурзии с конкретни антропогенни 

туристически ресурси: по съдържание, по състав на участниците, по място на 

провеждане, по начин на придвижване, по форма на провеждане 

 3. Изготвяне на екскурзоводска беседа. Основни изисквания по отношение на 

съдържание, структура и начин на изложение. Съставяне на методическа разработка 

 4. Технология на екскурзоводското обслужване в зависимост от броя на 

туристите. Технология на екскурзоводското обслужване в зависимост от вида на 

транспортното средство. 

 5. Технология на екскурзоводското обслужване при трансфер. Технология на 

екскурзоводското обслужване при панорамна обиколка – методика. 

 6. Технология на екскурзоводското обслужване в музей. Технология на 

екскурзоводското обслужване по маршрут. 

 7. Технология на екскурзоводското обслужване при симпозиуми, конгреси, 

преговори. 

 8. Съставяне на географска и историческа справки на определен туристически 

обект или български обичай. 

 9. Обекти под егидата на ЮНЕСКО в България. Градовете на България и нови 

археологически разкопки и открития. 

 10. Разработване на примерни методични планове на туристически маршрути: 

в областта на културно-познавателния туризъм 

 12. Разработване на примерни методични планове на туристически маршрути: в 

областта на круизния туризъм. 

 13. Изготвяне на анимационна програма 

  

№ КРИТЕРИИ  ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И  ПОКАЗАТЕЛИ Максимален брой 

точки 

1. 

 

Познава теоретичните постановки и ги трансферира в  

практическото задание 
20 
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 - познава и прилага законови и подзаконови 

нормативни актове 

10 

- прилага в практическото задание теоретичния 

материал 

10 

2. Изпълнение на практическото задание 30 

 - съдържателно изпълнение на практическото 

задание 

10 

- използва специализираната научна терминология 10 

- умее да работи в екип и естетически оформя 

заданието 

10 

3. Анализира, прави изводи, формулира правила, 

показва умения за успешна комуникация. 
10 

4. Спазва правилата за здравословни и безопасни 

условия на труд и опазване на околната среда. Ако 

обучавания създава ситуация, застрашаваща 

собствения му живот или  живота на други лица по 

време на изпълнение на практическото задание, то 

той получава оценка Слаб 2. 

Няма количествено 

изражение, а само 

качествено 

 Общ брой точки 60 

Оценка: до 30 т.  

 Слаб(2) 

от 31 до 

35 т. 

Среден 

(3) 

от 36 до 

45 т. 

Добър 

(4) 

от 46 до 

55 т. 

Мн. 

добър (5) 

от 55 до 60 

Отличен /6/ 

 

 VI.Препоръчителна литература 

 1. Екскурзоводство и туристическа анимация – доц.д-р Велико Великов, гл.ас. 

Милена Стоянова, МАТКОМ, 2008            

 2. Екскурзоводство – В. Великов, УИ „Епископ Константин Преславски“, 

Шумен                                                                          

 3. Спортна анимация в туризма – Малчо Малчев, УИ Шумен - 2004 

 

 

         Изготвил: 

 /Надежда Илиева/ 

 


