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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 НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА /ЗПП/  заXII клас 
Професия: „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,  
специалност: „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО  В ХОТЕЛИЕРСТВОТО” 

 
 

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. Същност и роля на допълнителните дейности и услуги в туризма. 
2. Крайпътно туристическо обслужване. 
3. Конгресен туризъм. 
4. Културен туризъм. 
5. Селски туризъм. 
6. Лечебен туризъм. 
7. Хоби – туризъм. 
8. Младежки туризъм. 
9. Технология на посредническата дейност. 
10. Технология на търговското обслужване при продажба на стоки и сувенири в 

търговската мрежа на туризма. 
11. Технология на транспортното обслужване. 
12. Технология на екскурзоводското обслужване. 
13. Технология на туристическата анимация. 
14. Рум-сервиз. Мини-бар. 
15. Битови услуги. Спортно-развлекателни дейности.  
16. Климато-балнеолечебни, лечебно-възстановителни и други специализирани услуги 

в хотелиерството. 
17. Технология на ремонтната дейност. 
18. Технология на пералното стопанство. 
19. Технология на плажното стопанство и на планинската спасителна служба. 
20. Технология на парковото и паркинговото стопанство. 
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IV.Критерии за оценяване по ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА  

Оценката е: 
 Обективна и ясна за ученика; 
 Комплексна; 
 Има стимулираща функция; 
 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности; 

 
№ Критерии за оценяване Показатели Брой 

точки 
Общ 
брой 

точки 
1. Да познават същността , ролята и 

значението на  
допълнителните дейности в 
туризма  

 да познават видовете допълнителни дейности и 
услуги 

 да познават основните специфични допълнителни 
дейности  

5 
 

5 

 
10 

2. Да познават технологията на 
съпътстващите допълнителни 
дейности и услуги в туризма  

 посредническа дейност 
 търговско обслужване 
 транспортно обслужване 
 екскурзоводско обслужване 
 туристическа анимация  

5 
5 
5 
5 
5 

 
 

25 

3. Да познават технологията на 
допълнителните дейности и услуги, 
свързани с хотелиерството  

 рум- сервиз 
 мини-бар 
 битови услуги 
 специализирани услуги 

5 
5 
5 
5 

 
 

20 

4. Да познава съшността и 
съдържанието на туристическата 
инфраструктура  

 технология на допълнителните дейности, свързани с      
инфраструктурата   

 
5 

 
5 

 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 45до 54 точки – Много добър 5,00; 
3.  от 35 до 44 точки – Добър 4,00; 
4.  от25 до34 точки – Среден 3,00; 
5.  до 24 точки – Слаб 2,00. 

 
IV. Оформяне на оценка по  ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА   
Крайната оценка от изпитът се формира като средноаритметична от оценките на 
членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица. 

 
V. Препоръчителна литература: 

 
1.Цв.Тончев, Технология на допълнителните дейности в туризма, изд.Тилиа 2000 
2.Г.Рафаилова,Сн. Кадиева и др.,Специализирани видове туризъм,ИУ-Варна 

  
Изготвил: ........................... 

 /Д. Сярова/ 


