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Състезания за най–добър в професията 

в Професионална гимназия по туризъм  
„Алеко Константинов“ – Банкя 

р - сряда, 22-03 

 

През месец февруари 2018 година в кабинетите  по 
сервиране  и по  готварство се проведе вътрешноучилищен кръг 
на състезанието по професии за „Най–добър млад барман“, „Най–
добър млад сервитьор“ и „Най–добър млад готвач“.  

Учениците от ХI  в клас с класен ръководител Найден Иванов 
бяха основни участници в цялостното провеждане на събитието. 
Над 45 ученици от ХI б, ХI в, ХI г и ХI д  класове се включиха в 
организацията на мероприятието. 
         В състезанията взеха участие всички желаещи ученици. 

Състезанията бяха наблюдавани от ученици от училището,  
учители и гости. Те преминаха при много добра организация, в 
приятна обстановка и атмосфера с много настроение. Вътрешният 
кръг в гимназията бе оспорван и атрактивен за участници и 
зрители. 

След заседание, комисиите по оценяване представянето на 
състезателите, взеха следното решение: 

Участие в регионалното състезание в гр. Перник през месец 
март да вземат участие класиралите се на първо място, както 
следва: 

 



№   СЪСТЕЗАНИЕ    ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ   КЛАС  МЯСТО 
1 „Най – добър млад сервитьор”  Иван  Георгиев Костов ХI в  I 
2 „Най–добър млад барман”   Кристиян Цветелинов Ганчев ХI д  I 
3 „Най – добър млад готвач”  Лъки Иванов Йонов  ХI в  I 
 

Участниците, заели първо място в класирането, впечатлиха 
отделните журита, съставени от преподаватели в гимназията, със 
сръчност, бързина, умения и оригиналност.  

При барманите на първи рунд се преценяваха уменията за 
свободно наливане без мярка. Оценяваше се точността до 
милилитър. На втори рунд при приготвяне на безалкохолен 
коктейл се оценяваше боравене с баровия инструментариум, 
точност на съставките, сръчност, атрактивност, рутина, външен 
вид, аромат, вкус на коктейла. Журито се наслади на коктейлите, 

приготвени от учениците.  
Готвачите трябваше да покажат умения при приготвяне на  

предястие и основно ястиe от пиле и транжиране на цяло пиле.  

Сервитьорите мериха умения при посрещане, настаняване и 
обслужване на гости и декантиране на вино. 

 
За резервни участници комисиите определиха класиралите 

се на второ място както следва: 

№   СЪСТЕЗАНИЕ    Име на състезател   клас  място 
1 „Най – добър млад сервитьор”  Тодорка    ХI г  II 
2 „Най – добър млад барман”  Борис     ХI в  II 
3 „Най – добър млад готвач”  Адам    XI г II 
 

Директорът на ПГТ г-жа  Димитринка Колева-Васева връчи на 
победителите грамоти и им пожела достойно да представят 
гимназията на Регионалното състезание за най-добър в 
професията в Перник. 

 

Изготвил: Светла Илиева 
01.03.2018г. 


