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Инвестиравъввашетобъдеще!

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И

НАУКАТА



Практика на ученици по проект „Ученически 
практики“ от Професионална гимназия по 

икономика „Алеко Константинов“  

 



 

 

Участници в проект  

„Ученически и студентски практики“   

бяха 20 ученици от Х В клас,  

специалност Икономика  и мениджмънт,  

професия Икономист,   

  навършили 16 години. 

Наблюдаващ учител: Цветанка Крачунова 
 

 



Партньор 

 

 фирма 

„ЕМС – ТУРС” ООД 

 

Наставник: Сейхан Хълми Мехмед 



Туристическа агенция "ЕМС Турс" предлага: 

 
ЕКСКУРЗИИ И ПОЧИВКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; 

ПОЧИВКИ НА ЕКЗОТИЧНИ ОСТРОВИ ПО ЦЯЛ СВЯТ; 

ЕКСКУРЗИИ И ПОЧИВКИ В ЦЯЛА ЕВРОПА; 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИ, БИЗНЕС СРЕЩИ И 

КОНГРЕСИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; 

ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ В НАД 30 000 ХОТЕЛА, 

АВТОБУСИ ПОД НАЕМ И ТРАНСФЕРИ, В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; 

КОНГРЕСЕН ТУРИЗЪМ; 

VIP TOURISM; 

СТУДЕНТСКИ ПРАЗНИЦИ; 

АБИТУРИЕНТСКИ БАЛОВЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА 

 



Във фирмата работи енергичен екип от професионалисти  

със значителен опит в туризма.  

Основната цел на "ЕМС Турс" е повишаване качеството  

на предлаганите туристически услуги,  

достъпни цени, професионализъм и  

индивидуално отношение към клиента. 

 

Той ни помогна да реализираме основните цели на проекта:  

 

• подобряване на качеството на професионалното образование и обучение ;  

• улесняване на достъпа от училището към работното място за  

успешна реализация на трудовия пазар;  

• подпомагане за успешно реализиране в областта на малкия и среден бизнес. 

 

 



 

 

Практиката от 240 часа се  проведе през учебно време от  

18 ноември 2014 г. до 17 юни 2014 г. 

 
Целта бе:  

 
1. Усъвършенстване и надграждане на професионалните 

практически умения на реално работно място.  
2. Усъръвшенстване на уменията, тясно свързани с 

изучаваната специалност. 
3. Придобиване на специфични практически умения, свързани 

със счетоводството и отчитане на стопанската дейност на 
реално работещо на пазара предприятие 
 
 
 
 

 



Извършвани дейности по време на практиката 
 

 

Запознаване с дейността на фирмата 

Завеждане на входяща и изходяща кореспонденция 

Обработка на фактури 

Обработка на заявки 

Изготвяне на оферти 

Продажби на билети 

Изготвяне на ведомости 



Резултатите за нас са: 

 

●повишаване на професионалните               ●умения за работа в екип 

  компетенции 



• мотивация за 

реализиране 

• стремеж към висока 

информираност и  

усвояване на новости в 

професията 


