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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД ГОТВАЧ“ , „НАЙ -ДОБЪР МЛАД СЕРВИТЬОР“ И „НАЙ-ДОБЪР МЛАД 

ХОТЕЛИЕР“ 

 

На 14.02.2023 г., 16.02.2023 г. и 17.02.2023 г. Професионална гимназия по 

туризъм „Алеко Константинов“ гр. Банкя организира състезания - училищен кръг за 

„Най-добър млад готвач“, „Най-добър млад сервитьор“ и „Най-добър млад хотелиер“. 

Надпреварата се проведе в учебните кабинети по готварство и по сервиране на 

гимназията.  

В състезанието за „Най-добър млад готвач“ участваха 4-ма ученици от 11 и 12 

клас от гимназията. Те готвиха по график в учебната кухня. Състезанието се състоя от 

практическо приложение на формирани в процеса на обучението знания и умения като 

готвачите приготвиха по две кулинарни изделия. Бъдещите мастър шефове разполагаха 

с два часа, за да приготвят предястие и основно ястие по зададени критерии и 

компоненти. 

В състезанието за „Най-добър млад сервитьор“ участваха 4-ма ученици от 11 

клас от гимназията. Те сервираха по график в учебния кабинет по сервиране. 

Сервитьорите имаха задача да подредят по три отделни маси – основна, помощна и 

маса за декантиране. Освен с подредбата на различни видове чаши, прибори и сервизи, 

учениците трябваше да демонстрират и сомелиерските си умения и етикеция при 

поднасянето на ястията и напитките. 

В състезанието за „Най-добър млад хотелиер“ участваха 5-ма ученици от 11 клас 

от гимназията. Състезанието се състоя от практическо приложение на хотелиерското 

обслужване при посрещане, настаняване и изпращане на гокти, както и решаване на 

казуси. Пред училищно жури, съставено от учители - специалисти демонстрираха 

придобитите практически знания и компетентности в областта на кулинарното изкуство 

и обслужването на гостите. Вълнението на участниците беше видимо, но пък знанията и 

уменията, които са получили в училище им дадоха самочувствието, че могат да се 

справят отлично с поставените задачи.  

          Провеждането на състезанията утвърди впечатлението, че учениците 

проявяват интерес и с желание участват, отчитат ползата от наученото и усвоените 

знания, умения и компетентности и са мотивирани да продължат участието си и в 

Регионалното състезание. 
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