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ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА
ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление

Код по
СППОО
812

Професия

812010

Специалност

8120102

Наименование
Пътувания, туризъм и
свободно време.
Организатор на
туристическа агентска
дейност
Селски туризъм

Утвърдена със Заповед №..........................
на Директора на училището
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ИЗПИТНИ ТЕМИ

№
1.
2.

3.

4.

1. Организиране на анимационна програма, свързана с Русалската неделя.
2. Организиране на анимационна програма за деца във ферма.
3. Организиране на анимационна програма, свързана с Игнажден.
4. Организиране на анимационна програма, свързана с Гергьовден.
КРИТЕРИИ ЗА
ПОКАЗАТЕЛИ
Максимален
ОЦЕНЯВАНЕ
брой точки
Ефективно организиране Може да избере мястото за организиране,
5
дейността на работното
времето и продължителността на
място.
мероприятието.
Професионални знания и Правилно определя участниците.
5
умения.
Може да проучи търсенето – желанията и
5
предпочитанията на различните
категории туристи – по възраст,
националност,
професионален състав и
продължителност на престоя
Прави проучване на предлагането.
5
Умее да състави програма за
5
мероприятието.
Умее да състави сценарий за
10
мероприятието.
Прави калкулация.
10
Чуждоезикови знания и
Правилно е подбрал рекламните средства
5
умения.
на чужд език.
Умее да подготви беседа за
5
екскурзоводско обслужване при
мероприятия на чужд език.
Спазване на правилата за Знае и спазва правилата за безопасни
5
здравословни и
условия на труд на работното място.
безопасни
условия на труд и
опазване
на околната среда.
Общ брой точки
60

5. Изготвяне на тематично - методическа разработка на екскурзия по маршрут, характерен
за област Търговище.
6. Изготвяне на тематично - методическа разработка на екскурзия по маршрут, характерен
за практикуване на селски туризъм в България.
7. Изготвяне на тематично- методическа разработка на екскурзия: ”Винен туризъм в
България”.
№
КРИТЕРИИ ЗА
ПОКАЗАТЕЛИ
Максимален
2
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ОЦЕНЯВАНЕ
1. Ефективно организиране
дейността на работното
място.
2. Професионални знания и
умения.

брой точки
Избира основната тема и подтемите
според маршрута и състава на групата.

Определя целта на екскурзията, вида,
времетраенето на екскурзията, състава,
националността и броя на туристите.
Познава добре маршрута, обектите и
правилно поднася информацията за тях,
внася елементи на реклама за развитието
на България като туристическа
дестинация.
Спазва изискванията при поднасяне на
екскурзоводска беседа
Познава и умее да подбира подходящия
вид анимация съобразно състава,
националността и желанието на групата.
3. Чуждоезикови знания и
Осъществява по професионален
умения.
начин вербални комуникации на чужд
език.
4. Спазване на правилата за Знае и спазва правилата за безопасни
здравословни и безопасни условия на труд на работното място.
условия на труд и
опазване
на околната среда.
Общ брой точки
8. Организиране на дегустация на вино за немски туристи.
9. Организиране на дегустация на вино за френски туристи.
10. Организиране на дегустация на храна.
№
КРИТЕРИИ ЗА
ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНЯВАНЕ
1. Ефективно организиране
дейността на работното
място.
2. Професионални знания и
умения.

Може да избере мястото за
организиране, времето и
продължителността на мероприятието.
Спазва стандарти за външен вид и
лична хигиена.
Определя участниците.
Знае как, в какъв срок да направи заявка
и нейното съдържание.
Може да проучи търсенето – желанията
и предпочитанията на
различните категории туристи – по
възраст, националност,
професионален състав .

5
10
10

10
10
10
5

60

Максимален
брой точки
5

5
5
5
5

3
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3. Чуждоезикови знания и
умения.
4. Спазване на правилата за
здравословни и безопасни
условия на труд и
опазване
на околната среда.
Общ брой точки

Прави проучване на предлагането –
асортимент, качество, уникални
характеристики на продуктите за
дегустация.
Изготвя дегустационна карта.
Провежда дегустация
Изготвя дегустационна карта на чужд
език.
Знае и спазва правилата за безопасни
условия на труд на работното място.

5

5
10
10
5

60

11. Планиране, организиране и провеждане на туристическо пътуване с обща цена по
маршрут Попово – (Рило – Пирински туристически район).
12. Планиране, организиране и провеждане на туристическо пътуване с обща цена по
маршрут Попово – (Родопски туристически район).
№
КРИТЕРИИ ЗА
ПОКАЗАТЕЛИ
Максимален
ОЦЕНЯВАНЕ
брой точки
1. Ефективно организиране
дейността на работното
място.

Изисква и познава необходимите
документи и средства за изпълнение
на заданието.

5

Познава границите на
туристическия район.
Прави проучване на търсенето.
Прави проучване на предлагането.
Прави проучване на конкуренцията.
Определя датите и сезона на
пътуването.
Планира стимулиращи продажбите
мероприятия.
Определя икономическите
параметри на пътуването и
калкулира.
Познава изискванията за структура
на програмата за туристическо
пътуване с обща цена
3. Чуждоезикови знания и
Прави превод на текста на
умения.
програмата на чужд език.
4. Спазване на правилата за Знае и спазва правилата за
здравословни и безопасни безопасни условия на труд на

5

2. Професионални знания и
умения.

5
5
5
5
5
5
5
10
5
4
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условия на труд и
опазване
на околната среда.
Общ брой точки

работното място.
60

13. Организиране на битова вечеря, включваща традиционни за региона ястия и напитки, с
участие на гостите в селската къща.
14. Организиране на обяд, включващ традиционни за региона ястия и напитки, с участие на
гостите в селската къща.
15. Организиране на закуска, включващ традиционни за региона ястия и напитки, с участие
на гостите в селската къща.
16. Организиране на празнична трапеза за Бъдни вечер, с участие на гостите в селската
къща.
17. Организиране на празнична трапеза за Сирни Заговезни /Прошка/, с участие на гостите в
селската къща.
№
КРИТЕРИИ ЗА
ПОКАЗАТЕЛИ
Максимален
ОЦЕНЯВАНЕ
брой точки
1.

2.

3.

4.

Ефективно организиране
дейността на работното
място.
Професионални знания и
умения.

Чуждоезикови знания и
умения.

Спазване на правилата за
здравословни и безопасни
условия на труд и
опазване
на околната среда.
Общ брой точки

Познава изискванията за
организиране на мероприятия.
Спазва стандарти за външен вид
и лична хигиена.
Изготвя план за работа.
Проучва местните традиционни
ястия.
Може да рекламира и
презентира мероприятието.
Правилно изготвя меню с
традиционни /празнични ястия.
Познава и спазва изискванията
при приготвянето на ястията и
напитките.
Подготвя екскурзоводска беседа
на чужд език.
Осъществява по професионален
начин вербални комуникации на
чужд език.
Знае и спазва правилата за
безопасни условия на труд на
работното място.

5
5
5
5
5
10
10
5
5
5

60

18. Беседа при трансфер и маршрутно -познавателен туризъм в Дунавски туристически
район.
19. Беседа при трансфер и маршрутно -познавателен туризъм в район Стари столици.
5
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20. Беседа при трансфер и маршрутно -познавателен туризъм в Старопланински район.
№

КРИТЕРИИ ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ

1. Ефективно
организиране
дейността на
работното
място.
2. Професионални
знания и
умения.

3. Чуждоезикови
знания и умения.

4. Спазване на
правилата за
здравословни и
безопасни
условия на труд и
опазване
на околната среда.
Общ брой точки

ПОКАЗАТЕЛИ

Максимален
брой точки

Изисква и познава необходимите
документи и средства за изпълнение на
заданието.

5

Познава границите на района.
Съставя маршрут за културно познавателен туризъм в туристическия
район и подбира туристически обекти за
посещение.
Изготвя беседа при трансфер.
Изготвя беседа при маршрутнопознавателен туризъм.
Представя изготвените беседи.
Подготвя екскурзоводска беседа за един
туристически обект на чужд език.
Осъществява по професионален
начин вербални комуникации на чужд
език.
Знае и спазва правилата за безопасни
условия на труд на работното място.

5
5

10
5
5
5

60

21. Брошура на заведение за хранене и развлечение.
22. Брошура на средство за подслон / място за настаняване.
23. Брошура на антропогенен / природен туристически ресурс.
№
КРИТЕРИИ ЗА
ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНЯВАНЕ
1. Ефективно организиране
дейността на работното
място.
2. Професионални знания и
умения.

10
10

Изисква и познава необходимите
документи и средства за изпълнение на
заданието.
Определя ресурса или заведението
предмет на брошурата.
Събира информация за избрания ресурс
/ заведение.
Систематизира събраната информация

Максимален
брой точки
5
3
5
10
6
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3. Чуждоезикови знания и
умения.
4. Спазване на правилата за
здравословни и безопасни
условия на труд и
опазване
на околната среда.
Общ брой точки
№
1.

2
.

3
.

4

за ресурса / заведението в беседа.
Правилно структурира брошурата.
Подбира и поставя подходящ текст и
снимков материал на брошурата.
Представя информация за ресурса /
заведението.
Изготвя брошурата на чужд език.
Знае и спазва правилата за безопасни
условия на труд на работното място.

24. Tехнология на настаняване и обслужване в селска къща за гости.
КРИТЕРИИ ЗА
ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНЯВАНЕ
Ефективно организиране Организира работното си място и
дейността на работното
спомага за изпълнението на задачите.
място.
Спазва стандарти за външен вид и
лична хигиена.
Професионални знания и Познава етапите на технологично
умения.
обслужване на гостите в селска къща за
гости.
Познава и прилага особеностите на
камериерското обслужване.
Познава и прилага обслужването на гости
при резервация.
Познава и прилага обслужването на гости
при посрещане.
Познава и прилага обслужването на гости
при настаняване.
Познава изискванията за изработване на
анкетна карта и изработва такава.
Познава и прилага обслужването на гости
при изпращане.
Чуждоезикови знания и
Осъществява по професионален
умения.
начин вербални комуникации на чужд
език.
Справя се с документи на чужд език –
договори, резервации, руминг лист на
чуждестранни туристи, служебни писма
и финансови документи.
Правилно превежда анкетната карта на
чужд език.
Спазване на правилата за Знае и спазва правилата за безопасни

7
5
10
10
5

60
Максимален
брой точки
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
2

5
5
7
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.

здравословни и
безопасни
условия на труд и
опазване
на околната среда.
Общ брой точки

условия на труд на работното място.

60

25. Икономически анализ на рентабилността на фирма „Рила” ООД за всяка от дейностите и
при дадени данни за предходната година. Определяне коя от дейностите е найрентабилна.
№ КРИТЕРИИ ЗА
ПОКАЗАТЕЛИ
Максимален
ОЦЕНЯВАНЕ
брой точки
1. Ефективно организиране Изисква и познава необходимите
5
дейността на работното
документи и средства за изпълнение на
място.
заданието.
2. Професионални знания и
умения.

3. Чуждоезикови знания и
умения.
4. Спазване на правилата за
здравословни и
безопасни
условия на труд и
опазване
на околната среда.
Общ брой точки

Познава технологията на извършване на
финансов анализ на рентабилността на
туристическо предприятие.
Събира, обработва и ползва
необходимата му информация за анализ
на туристическото предприятие.
Познава факторите за анализ на
рентабилността и връзката между тях.
Умее д работи с офис пакета за изготвяне
на таблица и графика за резултатите от
анализа.
Прави обстоен анализ и изводи относно
дейността с най-висока рентабилност.
Убедително презентира извършения
анализ на рентабилността.
Презентира убедително анализа на
рентабилността на чужд език.
Знае и спазва правилата за безопасни
условия на труд на работното място.

5
5
5
5
10
10
10
5

60

26. Разпознаване и определяне видовия състав на пролетни и зимни зърнени житни култури.
Съставяне на полско сеитбообръщение.
№ КРИТЕРИИ ЗА
ПОКАЗАТЕЛИ
Максимален
ОЦЕНЯВАНЕ
брой точки
1.

Ефективно организиране

Подготвя работното място за изпълнение

5
8
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2.

3.
4.

дейността на работното
място.
Професионални знания и
умения.

Чуждоезикови знания и
умения.
Спазване на правилата за
здравословни и
безопасни
условия на труд и
опазване
на околната среда.
Общ брой точки

на задачата.
Разпознава представителите на зърнени
житни култури.
Групира еднородни култури.
Определя броя и размер на полетата.
Определя редуването на културите
Съставя ротационна таблица.
Умее да презентира зърнени житни
култури на чужд език.
Знае и спазва правилата за безопасни
условия на труд на работното място

5
10
10
10
10
5
5

60

27. Зоохигиенна преценка на помещението за отглеждане на говеда. Породи говеда.
№ КРИТЕРИИ ЗА
ПОКАЗАТЕЛИ
Максимален
ОЦЕНЯВАНЕ
брой точки
1.
2.

3.
4.

Ефективно организиране
дейността на работното
място.
Професионални знания и
умения.

Чуждоезикови знания и
умения.
Спазване на правилата за
здравословни и безопасни
условия на труд и опазване
на околната среда.
Общ брой точки

Спазва правилата за опазване на
околната среда.

5

Умее да определя правилно параметри
на помещение за отглеждане на говеда.
Знае и прилага начин за определяне на
светлинен коефициент.
Запознат е с нормите на светлинен
коефициент за отделните видове и
категории животни.
Запознат е начините на хранене и
отглеждане на говеда.
Умее да разпознава породите говеда.
Умее да открива отклоненията от
породните характеристики на говедата.
Умее да презентира породите говеда на
чужд език.
Знае и спазва правилата за безопасни
условия на труд на работното място.

10
5
5
10
10
5
5
5

60
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Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
гр.Попово, 7800, ул.”Раковска“ №1, тел: 0608/46551, тел/факс:0608/46552
e-mail: sst_58@abv.bg , www.pgss-popovo.com

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки за всяка изпитна тема или за всяко изпитно задание
е 60.
Неправилният отговор се оценява с 0 точки. Непълният отговор се оценява с
част от точките за верен и пълен отговор.
Преминаването от точки в цифрова оценка съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 3
от 2003 г. за системата на оценяване се извършва по следната формула:
Цифрова оценка = общият брой точки от всички критерии : 10
Получената цифрова оценка се изчислява с точност до 0,01.
Изготвил: Васка Белчовска – Неделчева – Председател на изпитна комисия на Държавен изпит
по практика.
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