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  І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И ЦЕЛ НА  

                 ОБУЧЕНИЕТО  

                               

                      Учебната програма по учебен предмет  Технология на допълнителните 
дейности в туризма – 12 клас – ЗИП е предназначена, специалност Хотелиерство от 
Списъка на професиите за професионално образование и обучени по чл. 6 от Закона за 

професионално образование и обучение. 

        В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели 

учениците да затвърдят  професионалните компетенции за технологично оборудване в 

сферата на туризма и хотелиерството, а също и учебен материал с овладяването на който 

да усъвършенстват техниките при обслужването и управлинието на туристическата 

дейнос. 

       Обучението по теория се организира в специализирани кабинети, осигурени с богати 

нагледни материали и учебно технически средства. 

 

       

             ІІ.ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ 

                 ІХ клас   І срок – 18 учебни седмици х 1 час = 18 учебни часа 

                                 ІІ срок – 13 учебни седмици х 1 час = 13 учебни часа 

                                                                                                …………………… 

                                                                                                     31учебни часа 

 

 

 ІІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Раздел 1: ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО И 
ТУРИЗМА  

              Теория:2  учебни часа 

      Основни и допълнителни дейности в туризма. 

      Основни и допълнителни дейности в хотелиерството. 

           

Раздел 2. ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В ТУРИЗМА 



     Теория: 10 учебни часа 

При крайпътното туристическо обслужване. 

При конгресния туризъм. 

При културния туризъм . 

При селския туризъм. 

При екологичния туризъм. 

При ловния туризъм. 

При спортния туризъм. 

При лечебния туризъм. 

При хоби туризма. 

При младежкия туризъм. 

 

Раздел 3. Ролятя на съпътстващите допълнителни дейности и услуги свързани с 
туризма 

             Теория:5 учебни часа 

         Роля на посредническата дейност. 

        Търговска дейност в туризма. 

        Качествено екскурзоводско обслужване. 

        Транспортно обслужване. 

        Анимационни програми в туристическото обслужване. 

 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 
СВЪРЗАНИ С ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

     Теория: 6 учебни часа 

         Рум-сървиз. 

         Хотелски мини-бар. 

         Маркетинг в хотелиерството. 

         Битови услуги. 

         Спортно-развлекателни дейности. 



Климато-балнеолечебни и лечебно-възстановителни дейности. 

 

Раздел 5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С 
ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ХОТЕЛА 

                 Теория: 8 учебни часа 

          Същност на турустическата инфраструктура. 

          Съдържание на турустическата инфраструктура. 

          Ремонтни дейности. 

          Перално стопанство. 

          Плажно стопанство. 

          Планинска спасителна служба. 

          Паркингово стопанство. 

          Паркове и градини. 

              

         IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

                          

           В края на обучението учениците трябва да знаят: 

 Да разграничават и познават добре основните и допълнителни услуги в сферата на 

хотелиерството и туризма; 

 Специфичните дейности в хотелиерството и туризма; 

 Особеностите при специфичните видове туризъм; 

 Организационните връзки и взаимоотношения между заетите в сферата но туризма; 

 Да спазват нормативните уредби; 

 Да познават добре туристическата и хотелска  инфраструктура 

 Да съставят пакети от допълнителни  услуги; 

 Да изготвят рекламни материали; 

 Да комуникират успешно с гости , колеги и партньори; 

 Да прилагат общите изисквания при съставяне на стандарти в хотела и туризма; 

 Да работят добре в екип; 

 Да прилагат успешен маркетинг; 

 

 

 


