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 Първо национално състезание  
по хотелиерство и туристическа 

анимация 
 

           Първото национално състезание  за „Най-добър млад 
хотелиер“ и „Най-добър млад аниматор “  се проведе в дните   от 
11 до 13 април 2019 година в хотел  „Интернационал“ на Курортен 
комплекс „Златни пясъци“ – гр.Варна.  

Организатори на инициативата са Българската хотелиерска и 
ресторантьорска асоциация и Асоциацията на училищата по 
ресторантьорство и хотелиерство в България (на която 
Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ е 
член), подкрепени от Министерството на образованието и 
науката, Министерството на туризма и Община Варна. Идеята е да 
се превърнат тези състезания в ежегодни и традиционни. 

В надпреварата се включиха 22 училища с 21 участника в 
състезанието за хотелиери и 52-ма в състезанието за аниматори. 

Кристиян Янакиев от XII а клас с ръководител г-жа Лилия 
Сергиева представиха Професионална гимназия по туризъм 
„Алеко Константинов“ – Банкя в категорията „Най-добър млад 
хотелиер“. 

Младите хотелиери се бориха за приз в два тура. 

Състезанието изискваше от участниците да покажат на практика 

усвоените в процеса на обучение знания и умения. Хотелиерите  

демонстрираха посрещане на гост на рецепция и предлагане на 



допълнителни услуги на български и чужд език по избор, а във 

втория тур  решаваха казус/проблемна ситуация, която може да 

възникне  с туристи в хотела. 

В оспорваната битка представянето на Кристиян Янакиев 

беше повече от достойно, за което училището получи плакет. 

Поздравления за успеха! И благодарности на учителите по 

професионална подготовка – г-жа Лилия Сергиева и г-жа Тодорка 

Стоянова, които вложиха много усилия и енергия за подготовката 

на състезателя. 
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