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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 УЧЕБНА  ПРАКТИКА-ТУРИСТИЧЕСКА,   ТУРОПЕРАТОРСКА  И  
ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ  /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 УЧЕБНА  ПРАКТИКА-ТУРИСТИЧЕСКА, ТУРОПЕРАТОРСКА  И  

ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ е практически. 
     3.Продължителността на практическият изпит е до 5 /пет/ астрономически часа. 

 
III. Теми: 

1. Презентация  на туристическо пътуване с обща цена. 
2. Презентация на тема „ Самолетен круиз“ 
3. Презентация на тема „Влаков круиз“. 
4. Презентация на тема  „ Корабен круиз“ . 
5. Презентация на тема „Съвременни туристически агенции“. 
6. Презентация на тема „ Международни и национални организации на пътническите 

агенции“. 
7. Презентация на тема „ Пътнически транспортни тарифи“. 

 

IV. Критерии за оценяване по УЧЕБНА  ПРАКТИКА-ТУРИСТИЧЕСКА,  
ТУРОПЕРАТОРСКА  И  ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ   

Оценката е: 
 Обективна и ясна за ученика; 
 Комплексна; 
 Има стимулираща функция; 
 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности; 
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№ 

 
Критерии за оценяване 

 
Показатели 

Бр. 
точки 

Общ 
бр.точки 

 
 

1. 

Познава функциите и задачите на 
пътническите агенции 

 

 познава функциите и  задачите на 
туроператор 

 познава функциите и  задачите на 
туристическите агенции 

10 
 

10 
 

 
 

20 

 
 
  2. 

Познава организацията и 
технологията на провеждане на 
туристическо пътуване с обща цена 

 подготовка  на туристическо пътуване с обща 
цена 

 продажба и провеждане на 
 туристическо пътуване с обща цена 

 
5 
 
5 

 
 

10 
 

 
 

3. 

 
Познава видовете пътнически 
танспорт  

 технико-икономически особености 
 показатели за характеристика 
 проблеми и перспективи 
 туристически пътувания 

5 
5 
5 
5 

 
 

20 

 
4. 

Познава специфичната 
терминология и документация 

 познава термините 
 познава документацията 

5 
5 

 
10 

 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 44точки – Добър 4,00; 
4.  от 25 до 34 точки – Среден 3,00; 
5.  до  24 точки – Слаб 2,00. 

 
V. Оформяне на оценка по УЧЕБНА  ПРАКТИКА-ТУРИСТИЧЕСКА,   

ТУРОПЕРАТОРСКА  И  ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ“   
  

 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. М. Нешков „ Пътнически агенции и пътнически транспорт“, Икономически 
университет- Варна 1996г. 

  
 

Изготвил: ........................... 
 /Д. Сярова/ 


