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Въведение и очаквани резултати за Модул 1 

Модул 1 е въвеждащата част в двумодулния учебен 

комплекс, посветен на туризма в България. 

Основната му цел е да се насочи вниманието на 

учащите се към ролята на туризма в държавата в 

културен и икономически план. Съдържанието 

обаче излиза извън рамките, в които се очертава 

значението на отрасъла на национално и 

регионално равнище. В допълнение към това 

модулът насочва към осъзнаване на потенциала от 

местни ресурси. Във връзка с това четирите 

очаквани резултата са следните: 

1. Предоставяне на информация относно 

основни източници за получаване на 

статистически резултати в сферата на 

туризма; 

2. Илюстриране на значението на 

чуждите туристи за икономиката на 

държавата; 

3. Очертаване на спектъра от дейности, в 

които участват туристите;  

4. Насърчаване на обучаемите да оценят 

какви забележителности са на 

разположение на туристите. 
 

Въведение и очаквани резултати за Модул 2 

Модул 1 предлага въведение в света на туризма в 

България с цел да се осъзнае значимостта на 

отрасъла за държавата – както като източник на 

приходи, така и като средство за 

популяризирането ѝ на международната сцена. 



  

 

Трябва да се подчертае, че това е отрасъл, който 

има нужда от голям брой служители. Модул 2 има 

за цел да мотивира обучаемите да помислят върху 

кариера в туризма и ако преценят, че тя е за тях, да 

разберат къде могат да намерят още 

информация относно обучението и начините, по 

които могат да започнат професионалното си 

развитие там. 

Очакваните резултати за Модул 2 са следните: 

1. Мотивиране на обучаемите да помислят 

върху собствените си качества и върху 

това дали кариера в туризма е 

подходяща за тях; 

2. Представяне на широк спектър от възможни 

професии в туристическата индустрия; 

3. Представяне на информация 

относно образованието и 

кариерните възможности в туризма. 



  

 

 

Методически подходи 

В основата на модулите лежат редица 

методически стратегии. Те се базират върху 

насърчаване на активното участие на 

обучаемите: 

▪ Индивидуален подход към онлайн модулите; 

▪ Насърчава се използването на интернет като 

инструмент за проучване (където е възможно); 

▪ Използване на работната тетрадка, чиято 

цел е да предостави възможности за: 

➢ провокиране на дискусия; 

➢ анализиране на данни; 

➢ получаване и използване на информация; 

➢ предоставяне на възможност за 

упражнения по двойки; 

➢ мозъчна атака (брейнсторминг); 

➢ осъзнаване на силата на медиите. 

 

Използване на онлайн ресурсите и работните 

тетрадки 

Модулите са създадени в предложената 

последователност и в комбинация с работната 

тетрадка. Включените онлайн материали и 

упражненията към тях от тетрадката ще отнемат 

около 70 минути или малко повече. Ако един 

учебен час в средното училище е средно 40 или 45 

минути, това означава два самостоятелни часа или 

един двоен час. 

Някои от упражненията могат да отнемат и повече 

време (като например Сториборд в Модул 1) и 



  

 

тогава е възможно всеки от модулите да отнеме до 

3 учебни часа в зависимост от това колко 

интерактивни елементи искате да включите и с 

колко време разполагате. Модулите и 

съпровождащите ги работни тетрадки са 

създадени така, че да предполагат по-нататъшни 

упражнения и възможност да се използват в друга 

последователност според целите на 

преподавателя. 

По принцип модулите могат да се използват с 

различни уеб браузъри, но за оптимален резултат 

препоръчваме Google Chrome или Mozilla Firefox. 

 

Необходимо е студентите да имат слушалки и 

химикал. 

 

Навигация в онлайн модулите 

Придвижването напред става чрез кликване 

върху бутона „>“ и съответно назад чрез 

кликване върху „<“ в долния десен ъгъл. 

Освен това модулите предоставят и опция 

„Меню“ в горния десен ъгъл. Като се кликне 

върху него, се отваря падащо меню, което 

позволява да се избере всяка една страница.  

Където е необходимо, има препратка към 

упражнение в работната тетрадка.   



  

 

 

Модул 1. Упражнения 

 
Упражнение 1 – Различни пазари 

С упражнението „Различни пазари“ се цели да се 

покаже, че предлагането на еднотипен туристически 

продукт невинаги е уместно. За различни видове 

клиенти ни е нужно различно послание. 

Видеоклиповете тук целят да предизвикат дискусия в 

час относно маркетинга в държавата и как да 

подходим, за да създадем представа за уникалните 

аспекти в държавата. Трябва ли да се опираме на 

историята? Или да се фокусираме върху 

природните красоти? Или пък да изтъкнем 

възможностите за приключения и развлечения? 

Чрез видеоклиповете в слайда „Какво им 

предлагаме“ вниманието на обучаемите се насочва 

към различни аспекти от България, които се 

рекламират: например какво се показва, какъв тип 

музика е използвана и т.н.  

В зависимост от наличните ресурси и определеното 

време учащите се може да работят по групи от 

двама или трима и да представят общо мнение за 

съответния видеоклип. 

 

Упражнение 2 – Сториборд  

Упражнението „Сториборд (Серия от 

забележителности)“ насърчава размишления върху 

маркетинговите стратегии. То развива умения за 

маркетингов анализ, свързани с упражнението 

„Различни пазари“, като предлага конкретен 

сценарий:  „С цел подпомагане на местните 



  

 

предприемачи са Ви възложили създаването на 

видеоклип, който да привлича туристи към Вашия 

район. Създайте серия от най-малко четири 

забележителности с кратки обяснения към тях (така 

наречения сториборд), които да бъдат основа за 

видеоклипа. Помислете какво ще бъде посланието 

Ви.“  

Може да се работи, като се попълни текст в 

предоставените квадратчета. Когато има 

възможност упражнението да се развие като по-

дългосрочен проект, първоначално се предлага 

дискусия в час, след което обучаемите получават 

задача да направят снимки на района си и да ги 

приложат към създавания материал. Снимките 

трябва да са придружени с кратък текст, който 

представя по забавен начин историята, 

развлеченията, красотите на района и др. 

 

Упражнение 3 – Вашият район 

В упражнението „Вашият район“ на обучаемите се 

предлага да приложат уменията си за проучване 

към конкретен район. Източниците на материалите 

включват онлайн ресурси и материали, 

предоставени от местните информационни 

центрове. С помощта на три сценария: 1) Дневна 

екскурзия за юноши; 2) Екскурзия за семейство през 

уикенда; и 3) Следобедна разходка за двойка 

пенсионери, се цели да се илюстрира фактът, че във 

всеки район трябва да търсят възможности за 

дейности и развлечения, фокусирани върху различни 

типове туристи. Разбира се, може да се помисли и 

за още сценарии. На участниците може да се 



  

 

зададе да предложат други туристически пазари. 

Основната цел на това упражнение е да се насочи 

вниманието на обучаемите към дестинациите и 

забележителностите в техния район. Добре е да се 

изберат различни обекти, а не едни и същи 

източници. При наличие на време това упражнение 

може да се използва като база за дискусия в час 

след приключването на материала онлайн. 
 
 

Упражнение 4 – Куиз. Забележителности 

Последното упражнение се нарича „Куиз. 

Забележителности“. Обучаемите получават връзки 

към сайтове, представящи местни 

забележителности, за които трябва да намерят 

информация (разбира се, налична онлайн). 

Основната цел на това упражнение е те да се 

запознаят с различни дестинации в държавата си, 

като допълнително прочетат за тях. Това упражнение 

също може да бъде изпълнено самостоятелно или в 

група.  

Забележка – куизът НЯМА аудио. 



  

 

 

Модул 2 – Упражнения 

В онлайн модула има три упражнения (плюс едно 

допълнително упражнение, ръководено от 

преподавателя, което може при желание да бъде 

изпълнено). Към него има и упражнения в 

работната тетрадка. 

Въпреки че теоретично е възможно модулът да бъде 

използван самостоятелно, без непременно да 

следва предишния, двата модула са разработени в 

последователност и концепцията на Модул 2 се 

опира на създадената база в Модул 1, 

представяща туризма като цяло и по-конкретно –  

сектора на хотелиерството и ресторантьорството.  

Затова в началото може да се коментира какво 

участниците са научили от Модул 1. Тази част, 

разбира се, може да бъде структурирана по най-

подходящия за случая начин.  

 

Упражнение 1 – За мен ли е тази кариера? 

Този тест е създаден с цел обучаемите да осъзнаят 

дали имат потенциален интерес към кариера в 

туризма и дали са подходящи за нея.  

Важно да се подчертае, че тестът е много кратък и 

тук няма правилни и неправилни отговори. Той е 

създаден само за индикация дали човек би бил 

подходящ за такава кариера, да насочи вниманието 

му натам, особено ако досега не се е замислял за 

това. Например обучаемите може да харесват да 

работят в динамична среда или на място, където 

всеки ден е различен; може да обичат да се 

срещат с нови хора. Както показва списъкът в 



  

 

следващото упражнение, спектърът от кариери не е 

свързан само с това, което виждат клиентите. 

Резултатите от теста варират от 30 до 100 

възможни точки: 

• 30 – 50: Кариера в туризма може да не е 

подходящ избор за Вас в дългосрочен план.  

• 51 – 74: Може и да не сте обмисляли 

кариера в туризма, но си струва да опитате 

– тук има толкова широк спектър от 

професии, подходящи за Вас 

• 75 – 100: Изглежда, че туризмът отговаря на 

качествата Ви и би бил изключително 

подходящ за Вас като кариерен избор. 

Трябва непременно отново да се подчертае, че този 

тест не може да замести задълбочен анализ на 

качествата на участниците, а има за цел само да 

насочи мисленето им в посока към въпросната 

кариера. Получаването на резултатите е само 

половината от упражнението. По-нататък на 

присъстващите се задава да помислят върху 

собствените си умения и качества по отношение на 

възможните кариери в този отрасъл. 
 

Упражнение 2 – Списък с кариери 

Проучвания са показали, че много от учениците в 

средното училище имат само частична представа 

за възможните кариери в туризма и затова мислят, че 

той не е за тях. Това упражнение цели да им покаже 

доколко те са запознати с различните типове 

професии (в азбучен ред) в туризма. Когато 

приключат със създаването на собствен списък, им 



  

 

се предоставя за сравнение готов материал 

„Списък с кариери“ (в електронен вариант, напр. 

pdf, или на хартиен носител)1. Той трябва да се даде 

на обучаемите, след като са опитали да създадат 

собствен списък.  

 

Материал за раздаване: Кариери в туризма и 

конкретно в хотелиерството и 

ресторантьорството – Упражнение 2, Модул 2 

 
    

A Администратор, хотел 

Анализатор (финанси, бизнес, проучване на 

пазари, управление на риска, реклама и др.) 

Аниматор в туризма 

Аранжор, витрини / щандове 

Б Барман 

В Водач, ловен туризъм 

Водач на малък кораб за спорт и развлечение 

по вътрешни водни пътища 

Водач, парк за забавления 

Г Готвач 

Градинар / Работник (озеленяване) 

Д Декоратор, интериор 

Дисководещ 

Домакин (пазач) – къмпинг, спални помещения 

и общежития, пансиони и др. 

 
1 В списъка са включени по-разпространените професии. Названията са взети от Списъка на 
длъжностите в националната класификация на професиите и длъжностите, който представлява 
Приложение 4 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 
01.01.2020 г. 



  

 

Е Екскурзовод 

Екскурзовод, музей / художествена галерия 

Експерт (маркетинг, реклама, връзки с 

обществеността) 

Енолог (винопроизводител) 

З Застрахователен агент, туризъм 

И Икономист, туризъм  

Инструктор (ски, плуване, фитнес, езда) 

Интериорен дизайнер, хотели и ресторанти 

К Камериер / Камериерка, хотел 

Капитан (кораб, катер, яхта) 

Карвинг-декоратор 

Консултант (поддръжка на софтуер, интернет 

поддръжка, управление на уебсайт) 

Контрольор, качество на услугите 

Куратор 

Л Летец-пилот 

М Мениджър, туризъм 

Н Началник (железопътна гара, автогара, летище, 

аерогара, морска гара, речна гара) 

О Обслужващ бюфет / лавка 

Обслужващ сауна, баня и др. 

Оператор, кол-център 

Организатор (конференции и събития; спортни 

прояви и тържества) 

Отговорник, търговска зала 

Охрана 

П Пазач-портиер 

Певец 

Пиколо 

Планински водач / гид 

Планински спасител 

Продавач-консултант 



  

 

Р Работник, поддръжка, строителни дейности и 

ремонти (мазач, бояджия, дърводелец, 

каменоделец, водопроводчик, електрически 

техник и др.) 

Рецепционист, хотел 

С Салонен управител 

Сватбен агент 

Сервитьор / Сервитьорка 

Сладкар 

Служител, пътническа агенция 

Сомелиер 

Спасител (басейн, плаж, ски-писта) 

Специалист по културен туризъм 

Специалист, маркетинг и реклама 

Специалист, туроператорска дейност 

Стюард / Стюардеса 

Счетоводител 

Т Танцьор 

Туристически агент 

У Управител (хотел, мотел, пансион, къмпинг; 

ресторант, стол, бар, сладкарница / кафене, 

кетъринг и др.) 

Управител, културни дейности 

Управител (спа център, таласо център, уелнес 

център) 

Управител, туристическа агенция 

Управител (увеселителен парк, луна парк) 

Управител, човешки ресурси 

Учител / Преподавател, спортни дейности и 

туризъм 

Ф Фотограф 

Х Хижар 

Хореограф 

Хост / Хостеса 

Ц Центрове за красота (масажист, козметик, 

маникюрист, педикюрист, фризьор, бръснар и 

др.) 



  

 

Ч Чистач / Хигиенист (хотел, ресторант, плувен 

басейн, плаж и др.) 

Ш Шофьор, автобус 

Щ Щурман (туристически катер, кораб, самолет) 

 

 

Това упражнение може да бъде изпълнено както 

индивидуално, така и по двойки или в малки групи. 

След като присъстващите се запознаят със 

съдържанието на списъка, може да им се предостави 

възможност да го коментират: отговаря ли на 

очакванията им, биха ли могли да добавят още 

професии въз основа на предложените идеи, 

променил ли е този материал вижданията им по 

отношение на възможни кариери в отрасъла и т.н.  

 

Упражнение 3 

Това упражнение съдържа видеоклипове, 

представящи различни професии в туризма. От 

участниците се иска да изберат три от тях, за които да 

пишат. Броят може да бъде променен в зависимост от 

обстоятелствата. Въпросите, които трябва да бъдат 

засегнати, са следните: кои професии най-много ги 

привличат и защо; какви умения се изискват за 

успешното им практикуване; какво се предлага като 

подходящо образование за съответната професия и 

защо. 

Това ще им помогне не само да видят спектъра на 

наличните професии в туризма и по-конкретно в 

хотелиерството и ресторантьорството, но и да 

осъзнаят по-дълбоко какво включва всяка от 

представените тук. Разбира се, предлаганата 

информация е ограничена. Тя може да се допълни, 

като се поканят гости, които да разкажат за 



  

 

определени професии в сферата. 

 


