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 Регионален кръг  
от Националното състезание по професии в 

категории   „Най-добър млад готвач, сервитьор и  
барман “ 

 

             В дните   21-23 март 2019 година в гр. Разлог се проведе 
регионалният кръг от националното състезание  по професии. 
Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – 
Банкя участва със състезатели в категориите „Най-добър млад 
готвач“, „Най-добър млад сервитьор“ и „Най-добър млад барман“. 

 20 ученици от XI и XII клас се конкурираха в училищния кръг, 
за да спечелят правото да представят нашата гимназия. Трима от 
тях бяха избрани за участие: 

Натали Вучкова от  XI в клас – в категория „Най-добър млад 
сервитьор“; 

Иван Костов  от XII в клас - в категория „Най–добър млад 
барман”; 

Борис Марков от XII в клас - в категория „Най-добър млад 
готвач“. 

След оспорвана битка в гр.Разлог упоритият труд и на 
ученици, и на учители по професионална подготовка се увенча с 
успех. И тримата ни състезатели продължават напред и ще 
премерят сили в националното състезание по професии  в 



категориите „Най-добър млад готвач“, „Най-добър млад 
сервитьор“ и „Най-добър млад барман“ 

Да пожелаем успешно представяне през  месец април 2019 
година на нашите млади кулинарни надежди и техните треньори – 
учителите по професионална подготовка инж. Маргарита 
Станоева (сервитьор и барман) и инж. Диянка Петрова (готвач)! 
Заслужават го! 

На добър час! 
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