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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

ЗA ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „E“ 

(СЪГЛАСНО ЧЛ. 10 ОТ ЗПОО) 

 

 Код  Наименование  

Професионално направление 812 
ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО 

ВРЕМЕ 

Професия  812030 ЕКСКУРЗОВОД 

Специалност  8120302 ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

Степен на професионална 

квалификация 
трета 

 

Входящо образователно ниво: средно образование 

Срок на обучение: 32 учебни седмици 

Общ брой часове: 960 учебни часа 

Брой часове по теория: 439 учебни часа 

Брой часове по практика: 521 учебни часа 

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна 

Организационна форма: квалификационен курс 
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І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА 

(СПЕЦИАЛНОСТТА)  

След завършване на професионалното обучение по професия „ЕКСКУРЗОВОД“, специалност 

„ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ”, обучаваният трябва: 

 

ДА ЗНАЕ: 

 нормативната уредба в туризма – закон за туризма, наредби; 

 правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно  

 кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник; 

 трудовите и осигурителни отношения съгласно кзоо; 

 параметрите на пазарната икономика и действията в пазарни условия; 

 същността и съдържанието на бизнес предприемачеството; 

 принципите на делово общуване, методите на вербални и невербални  

 комуникации и ролята на комуникациите при контакт с туристите,  

 служителите и ръководителите; 

 основите на туризма и перспективите за неговото развитие; 

 установените форми и срокове за водене на оперативната, статистическата  

 и счетоводната дейност; 

 информационните технологии в туризма; 

 начините за преодоляване на конфликтни и стресови ситуации; 

 основните принципи на професионалната етика; 

 основни принципи на екскурзоводското обслужване; 

 методиката при провеждане на екскурзоводското обслужване; 

 мотивацията, потребностите и интересите на туристите;  

 особеностите на бита и културата на чуждестранните туристи; 

 социално-психологическата характеристика на туристите от различните  

 националности; 

 социалния статус на туристите; 

 географската и историческа характеристика на основните туристически  

 обектите в България; 

 природорекреационните ресурси; 

 специфичната отрасловата терминология; 

 същността и съдържанието на туристическата анимация; 

 основните правила за здравословни и безопасни условия на труд; 

 нормативната база за санитарно-хигиенните изисквания; 

 да информира туристите за опазване при природни бедствия и критични ситуации. 
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ДА МОЖЕ: 

 да организира и провежда дейността си в съответствие със съвременните 

изисквания на екскурзоводството; 

 да разработва и реализира маршрути за екскурзии в страната и чужбина, 

съобразно туристическия пакет, особеностите, интересите и предпочитанията на 

туристите; 

 да умее да организира качествено посрещането, трансфера, настаняването и 

изпращането на туристите; 

 да поднася на туристите компетентно географско-историческата, социално-

икономическата, културно-познавателната, етнографската и други информации; 

 да осъществява ефективни комуникации и делово общуване по време на 

туристическото общуване; 

 да съдейства на туристите и персонала на средствата за настаняване и подслон 

и заведенията за хранене и развлечение относно качественото извършване на 

услугите; 

 да спазва изискванията на митническите власти и подпомага туристите при 

оформяне на документацията; 

 да владее писмено и говоримо съответния чужд език и си служи правилно с 

терминологията на туристическото обслужване; 

 да спазва изискванията на туристическата фирма във връзка с 

взаимоотношенията между служителите; 

 да извършва цялостен отчет на проведения туристически маршрут; 

 да оказва първа медицинска помощ и да осъществява необходимата 

комуникация със специализираните звена; 

 да умее да борави с техниката за противопожарна безопасност; 

 да спазва изискванията за работа съгласно санитарно-хигиенните изискван. 
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО РАЗДЕЛИ, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

И ЧАСОВЕ 

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява  завършване на 

желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни 

програми. 

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.  

 

 

№ Наименование на разделите и учебните предмети 

Общ 

брой 

уч.ч. 

От тях: 

теория практика 

А ОБЩА задължителна професионална подготовка 165 77 88 

1 Здравословни и безопасни условия на труд 25 15 10 

2 Икономика 30 15 15 

3 Бизнес комуникации 30 15 15 

4 Предприемачество 80 32 48 

Б ОТРАСЛОВА задължителна професионална подготовка 230 145 85 

1 Чужд език /английски/ 40 20 20 

2 Основи на туризма 40 32 8 

3 Хигиена на храненето и хранително законодателство 30 30 - 

4 Информационни технологии 20 14 6 

5 Професионална етика и туристическо поведение 40 22 18 

6 Счетоводство и отчетност в туризма 30 12 18 

7 Отчетност на фирмата 30 15 15 

В 

СПЕЦИФИЧНА задължителна професионална подготовка за 

специалността  „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ” – 

8120302 

465 217 248 

1 География на туризма 20 12 8 

2 Туристическа, туроператорска и агентска дейност 45 20 25 

3 Технология и организация на екскурзоводското обслужване 250 110 140 

4 Технология на хотелиерското обслужване 45 20 25 

5 Екскурзоводска анимация 20 10 10 

6 Организация и функциониране на ресторанта 30 14 16 

7 Охранителни мерки и безопасност 20 16 4 

8 Неотложна медицинска помощ 35 15 20 

Г ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 100 - 100 

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ (А+Б+В+Г): 960 439 521 
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ІІІ. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Завършването на един модул се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба № 4/ 16.04.2003 г. за 

документите за системата на народната просвета, с УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ. 

2. Пълният курс на обучението (обхваща всички модули) дава възможност за придобиване на степен 

на професионална квалификация по професията (специалността). 

3. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с 

полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба№3/15/04.2003 г. 

за системата за оценяване (ДВ, бр.37/ 22.04.2003 г.) 

4. Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни 

програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по 

професията. 

5. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се 

удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба №4/ 16.04.2003 г. за документите за системата на народната 

просвета, със: 

 

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ - издавано за професии, упражняването на 

които изисква правоспособност. 


