
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ  
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"  

гр. Варна, ул. „Найден Геров" № 1 тел: 052/64 26 71; 052/64 26 67; e-mail: pgt_varna@abv.bg 

 

УТВЪРЖДАВАМ: .............................. 
                                                        Гергана Япаджиева  

                                       Директор 
 
 

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 Охранителни мерки и безопасност / ЗПП / за 12 клас 
Професионално направление: код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; код 812 Пътувания,  

туризъм и свободно време 
 

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. Нормативна уредба – законови и подзаконови актове. 
2. Безопасност и предотвратяване на инциденти – оценка на риска и мерки за сигурност и безопасност 

в заведенията за хранене и развлечение и училище. 
3. Опасности в планината и предпазване от тях – туристическа маркировка, ниски температури, 

лавини. 
4. Опасности във водата и предпазване от тях – сигнализация и знаци, воден тероризъм, оказване на 

помощ при водни инциденти. 
5. Опасности при международни пътувания на инвалиди, бебета и деца. Изисквания към личния 

багаж. 
6. Оказване на долекарска помощ при загуба на съзнание, затруднено дишане – проверка на пулс, 

сърдечен масаж, изкествено дишане. 
7. Оказване на долекарска помощ при наранявания. Видове рани. Спиране на кръвотечение. 

Превръзки. 
8. Неотложна медицинска помощ при счупвания, увреждане на гръбначен стълб.  
9. Неотложна помощ при хранителни отравяния, ужилване, ухапване. 
10. Неотложна медицинска помощ при слънчев и топлинен удар – причини, мерки. 
11. Неотложна медицинска помощ при поражения от ел.ток, малния. 
12. Действия при природни бедствия – земетресения, пожари, наводнения. 
13. Действия при терористична дейност, аварии и катастрофи. 
14. Действия при опасности от ядрен взрив на АЕЦ или ядрена бомба. 

 
IV. Критерии за оценяване по „Охранителни мерки и безопасност“   

Оценката е: 
 Обективна и ясна за ученика; 
 Комплексна; 
 Има стимулираща функция; 

mailto:pgt_varna@abv.bg


 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности; 
 

№ Критерии за оценяване Показатели Брой 
точки 

Общ 
брой точки 

1. Познава нормативната 
база 

- Нормативна уредба – законови подзаконови актове. 
- Безопасност  и предотвратяване на инциденти – оценка на 
риска и мерки за сигурност в заведения за хранене и 
развлечение и училища. 

5 
5 

 
10 

2. Видове опасности и 
мерки за 
предотвратяването им 

- Опасности в планината и предпазване от тях 
- Опасности във водата и предпазване от тях 
- Опасности при пътувания на инвалиди, бебета, деца 

5 
5 
5 

 
15 

3. Оказване на 
долекарска помощ при 
различни инциденти 

- Оказване на долекарска помощ при загуба на съзнание, 
затруднено дишане 
- Оказване на золекарска помощ при наранявания. Видове 
рани. Превръзки. 
- Долекарска помощ при счупвания на кости, гръбначен стълб, 
изкълчвания, навяхвания 
- Неотложна медицинска помощ при хранителни отравяния, 
ужилвания, ухапвания 
- Неотложна медицинска помощ при слънчев и топлинен удар 
– причини, мерки 
- Неотложна медицинска помощ при поражения от ел.ток, 
мълния 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
5 

 
 
 

20 

4. Действия при 
природни бедствия и 
други аварийни 
ситуации 

- Действия при природни бедствия – земетресения, пожари, 
наводнения  
- Действия при терористична дейност, промишлени аварии, 
катастрофи 
- Действия при опасности от ядрен взрив в АЕЦ или ядрена 
бомба. 

5 
 
5 
 
5 

 
 

15 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:   60 

 
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 30 до 34 точки – Среден 3,00; 
5.  до 29 точки – Слаб 2,00. 

 
V. Оформяне на оценка по „Охранителни мерки и безопасност“   

 
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.Закон за здравословни и безопасни условия на труд /Д.В. бр.124 от 1997г./ 
2. Закон за туризма 
3. Кодекс на труда 
4. Закон за народното здраве 
5. Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на 
зрителите на спортни прояви 
6. Наредба за организиране на детски и ученически отдих и туризъм 

 
Изготвил: инж. Цветан Георгиев 


