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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 и организация на екскурзоводското обслужване........./ЗПП/  за .....10..... клас 
професия Аниматор в туризма; специалност Туристическа анимация 

 
 

I. Форма на обучение: самостоятелна 
   

II. 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 теоретични предмети се провежда в писмена форма. 
3. Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа. 

 

III. Теми:      
1. Възникване и същност на екскурзоводската услуга.История на    туристическите пътувания. 
2. Функции на екскурзоводските услуги - планово-подготвителни,   координационно-посреднически, 

информационно-консултантски,контролно-отчетни. 
3. Технология на екскурзоводското обслужване при трансфер, панорамна обиколка, маршрут. 
4. Технология на екскурзоводското обслужване при индивидуални и групови туристи. 
5. Технология на екскурзоводското обслужване при пътуване с автомобил. 
6. Технология на екскурзоводското обслужване при пътуване с кораб. 
7. Технология на екскурзоводското обслужване при пътуване със самолет. 
8. Технология на екскурзоводското обслужване при пътуване с влак. 
9. Технология на екскурзоводското обслужване при конгреси, симпозиуми. Технология на превода. 
10. Екскурзоводска беседа. Елементи. Видове.          
11. Длъжностна характеристика и личностни качества на екскурзовода. 

IV. Критерии за оценяване  по ........Технология и организация на екскурзоводското обслужване..... 
 

№ 
 

Критерии за оценяване 
 

Показатели Бр. 
точки 

Общ 
бр.точки 

1. Познава екскурзоводската 
услуга 

   -познава същността на  екскурзоводската услуга 
  -  познава ролята и мястото  на екскурзоводската услуга 

5 
5 

 
  10 

2.  
Познава технологичния 
процес 

- според организацията на пътуване 
- според вида на превозното средство 
- според вида на екскурзията 

5 
10 
5 

 
 

  20 
3.  

Познава функциите и задачите 
на екскурзовода  

- планово-подготвителни 
- координационно-посреднически 
-     информационно-консултантски               
- контролно-отчетни 

5 
5 

   5 
    5 

 
 

  20 

4. Познава специфичната 
терминология и документация 

 познава термините 
 познава документацията 

    5    
    5 

 
  10 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ   60 
 

V. Препоръчителна литература: 
М.Нешков,Кр.Трендафилов,В.Казанджиева,Екскурзоводство - Икономически университет- Варна, 2008г. 

                                                           
Съставил:................. 
  /Д. Сярова/                                              
                                                                                                                 


