
ПРОФЕСИЯ: ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ 

СПЕЦИАЛНОСТ: СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ 

 

Селският туризъм е алтернативен, наричан още специализиран вид туризъм, а 

бъдещето на нашия век е в алтернативните възможности. Селският туризъм съхранява 

част от миналото и настоящето на "магията" България. 

При обучението си учениците получават задълбочени знания в сферата на 

туризма и перспективи за неговото развитие в България като приоритетен отрасъл на 

икономиката на нашата страна. Учениците изучават характерни особености на 

българския бит и култура, етнография, традиционни български занаяти, празници, 

традиции и българска национална кухня. Запознават се с технологията на обслужване в 

средствата за пребиваване, съпътстващите туристически услуги, природните и 

антропогенните туристически ресурси, както и туристическите дестинации в България.  

Те развиват практически умения за производството на екологично чисти храни и 

напитки, традиционни за България в домашни условия. 

Учениците получават задълбочени знания в сферата на екскурзоводското, 

туроператорското и туристическото агентско обслужване, което им дава възможност да 

се развиват и работят като екскурзоводи, туроператори, туристически агенти, както и 

всички длъжности, които могат да се заемат в хотелиерството и ресторантьорството. 

 Придобиват много добри комуникативни умения както на български, така и на 

чужд език. Усвояват знания за мениджмънт, маркетинг, счетоводство и отчетност на 

туристическа фирма. Придобиват Диплома за средно образование и Свидетелство за  

професионална квалификация – III степен по професия "Организатор на туристическа 

агентска дейност". 

Завършилите придобиват професионални умения: 

 Да осъществяват професионален контакт с гостите на чужд език. 

 Да прилагат стандартите за туристическо обслужване. 

 Да изготвят и предлагат разнообразни туристически продукти. 

 Да познават туристическите  ресурси и факторите, оказващи влияние върху 

развитието на туризма. 

 Да работят с компютърни информационни системи. 

 Да организират пътувания и осигуряват настаняване на туристи. 

 



Възможности за професионална реализация: 

Учениците, завършили специалността, могат: да работят в туроператорски и 

турагентски фирми; да организират туристически пътувания, екскурзии и мероприятия 

в страната с екскурзоводски беседи и анимационни презентации; да открият собствен 

семеен хотел или къща за гости и да посрещат и настаняват туристи; да приготвят и 

поднасят традиционни български ястия; да представят на гостите традиционни 

български празници и обичаи като част от българската духовна култура; демонстрират 

характерни за българската култура занаяти и приложни изкуства; извършват 

маркетингови проучвания и осъществяват ефективна реклама на селския туризъм. 

Успешно завършилите ученици ще намерят много добра реализация в сферата 

на туристическия бизнес. Придобитите знания и умения са на ниво за успешно 

създаване и управление на семеен туристически бизнес, фирма за кетъринг услуги,  

туристически аниматори и екскурзоводи. 


