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 Регионалнен кръг  
на Националното състезание „Най-добър млад 
готвач, сервитьор, барман и хлебар сладкар“    

 

              Регионалното ученическо състезание  за най–добър в 
професията се проведе в дните 22-24 март 2018 година, а 
домакин на събитието беше  Професионалната гимназия по 
облекло и туризъм  „Св. Иван Рилски“ в Перник. 

41 ученици от XI - XII клас на професионални гимназии и 
професионални училища от областите  Благоевград, Кюстендил, 
Перник, София-град, София област, Пазарджик, Ловеч, Враца, 
Монтана и Видин, спориха за призовете в категориите „Най-добър 
млад готвач“, „Най-добър млад сервитьор“, „Най-добър млад 
барман“ и „Най-добър млад хлебар-сладкар“. 

Регламентът на състезанието изисква младите надежди да 
подготвят кулинарни изкушения в рамките на два часа, а след това 
творенията им да бъдат представени и презентирани на 
английски и български, и сервирани на гости.   

Взискателно жури от известни професионалисти от бранша - 
шеф Петър Николов и шеф Борислав Екзархов, оцени усилията на 
състезателите.  

Младите кулинарни надежди от Професионална гимназия по 
туризъм „Алеко Константинов“ – Банкя бяха определени за 



участие в регионалния кръг след провеждане на 
вътрешноучилищен кръг на състезанието и при оспорвана 
конкуренция. Усилията и на ученици, и на учители бяха 
възнаградени. 

Гордост за Професионална гимназия по туризъм „Алеко 
Константинов“ - Банкя е, че нашите участници бяха удостоени от 
строгото жури с призови места както следва: 

● в категория „Най–добър млад барман” – III място за 
Кристиян Цветелинов Ганчев   от XI д клас 

●  в категория „Най–добър млад сервитьор” – I място за Иван 
Георгиев Костов  от XI в клас 

В категория „Най–добър млад готвач” участникът от ПГТ -   
Банкя Лъки Иванов Йонов от XI в клас се представи много 
достойно, но не  зае   призово място. 

Двамата призьори - възпитаници на ПГТ- Банкя  се класират 
за участие в Националния кръг на състезанието. 

Победителите от регионалния кръг на конкурса бармани, 
готвачи, сервитьори и сладкари отново ще мерят сили с ученици 
от цяла България през  месец април 2018 година на финала  на 
Националното състезание – за „Най-добър млад сервитьор“ - в 
Пловдив, а за „Най-добър млад барман“ - във Варна. 

Ръководството на Професионална гимназия по туризъм 
„Алеко Константинов“ – Банкя изказва благодарност за 
положените усилия  на учениците, на Петьо Станишков – бивш 
възпитаник на гимназията, който с енергия, ентусиазъм и 
креативност се включи в подготовката на готвачите, и на 
учителите, които с много всеотдайност подготвяха своите 
възпитаници – инж. Екатерина Александрова, инж. Маргарита 
Станоева и Румяна Петрова. 

Честито на победителите!  
И успех  на Националния кръг на състезанието! 



 
 

Участниците от ПГТ – Банкя: учениците Иван от XI в клас, Кристиян от XI д клас, Лъки от XI в 
клас, учителите инж. Екатерина Александрова, инж. Анета Дякова – ЗДУПД,  инж. 
Димитринка Колева-Васева – директор на ПГТ  и инж. Маргарита Станоева  

 
 



 
Нашите призьори: 
Кристиян Цветелинов Ганчев   от XI д клас – трето място в категория „Най–добър 
млад барман” и Иван Георгиев Костов  от XI в клас - първо място в категория „Най–
добър млад сервитьор” заедно с инж. Екатерина Александрова 

 



 
Кристиян Цветелинов Ганчев   от XI д клас – трето място в категория „Най–добър 
млад барман” заедно с инж. Екатерина Александрова 



 
Иван Георгиев Костов  от XI в клас с купата за първо място в категория „Най–добър 
млад сервитьор” 
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