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учебна 2016/2017 година
ОРГАНИЗАТОР: Министерство на образованието и науката (МОН)
ПАРТНЬОРИ:

Асоциация на училищата по

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БАРМАНИТЕ

ресторантьорство и хотелиерство
в България
І. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Да се осигури възможност:


учениците да демонстрират придобити знания и умения в конкретна работна
ситуация;



да се постигне обвързване на извънучилищните дейности с бизнес средите от
региона и областта, популяризиране възможностите за реклама и за престиж на
работодателите чрез спонсорство и участие в подобни извънучилищни дейности.

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО
Ученици от професионалните гимназии и професионалните училища от последните
две години на обучение по професии от професионалните направления „Хотелиерство,
ресторантьорство и кетъринг” и „Пътувания, туризъм и свободно време”, които не са
участвали в регионални и национални състезания през минали години.
ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1. Първи кръг – Училищен. Срок за провеждане – до 28.02.2017 г.
2. Втори кръг - Регионален. Срок за провеждане – 24-25.03.2017 г. Участват 36 училища в
градовете:



Варна - за областите Варна, Добрич, Силистра, Разград, Шумен, Бургас, Ямбол,
Сливен, Стара Загора;



Велико Търново – за областите Велико Търново, Русе, Габрово, Ловеч, Плевен,
Враца, Търговище, Монтана, Видин;



София-град - за областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град, Софияобласт, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково.

3.

Трети кръг - Национално състезание. Срок за провеждане – 20–22.04.2017 г.

4.

Участници 18 бармани - ученици, заели първите шест места от предходния кръг на

състезанието.
5.

Място за провеждане – София.

Всяко училище се представя от ученик и ръководител.
ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Учебното съдържание е от задължителната професионална подготовка (по теория и по
практика)

за

професиите

от

професионалните

направления

„Хотелиерство,

ресторантьорство и кетъринг“ и „Пътувания, туризъм и свободно време“.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Изисквания за всички кръгове на състезанието:
1. Преди началото на практическата част на състезанието на всички участници се
извършва инструктаж за безопасна работа на работното място и в работилницата, като
всеки участник се подписва в инструктажна книга. Задължително е да се осигури
присъствие на медицинско лице за оказване на медицинска помощ при нужда. За
целта се оборудва аптечка.
2.

Всички състезатели са с работни облекла. От организаторите се осигуряват
равностойни изправни топлинни съоръжения.
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3.

По време на състезанието не се допускат учители специалисти, а само оценители. На
разположение е специалист, който има задължението да отстранява възникнали
повреди по топлинните съоръжения или други непредвидени обстоятелства.

4.

Директорът на училището домакин определя със заповед комисия за организиране,
провеждане и оценяване на регионалното състезание за всяка състезателна
дисциплина (тя се състои от членове и председател). За председател и членове на
комисията се определят представители на регионалните структури на Българската
браншова камара по туризъм, Асоциацията на барманите, Асоциацията на сомелиери
и сервитьори или на по-големи туристически предприятия от региона.

5.

Училището домакин съвместно с РУО на МОН осигурява организацията за
провеждане на състезанието, съобразено с броя на участниците, осъществява контакт
с директорите на професионалните гимназии, участници в състезанието, и предоставя
всички състезателни материали.

6. За резултатите от състезанието се съставя протокол, изготвен и подписан от комисията
по оценяването и председателя й, заверен с печат на училището. Препис от протокола
се изпраща в съответния регионален инспекторат по образованието - домакин на
регионалния и националния кръг, и в МОН, дирекция ОПОС.
7. За всяко нарушение на установения ред за провеждане на състезанието комисията
санкционира състезателя с отнемане на точки. При груби нарушения състезателят
може да бъде отстранен от по-нататъшно участие. Начинът и редът за санкциониране
се определят от комисията по провеждане на състезанието и се съобщават преди
започването му.
8. За участие в националния кръг се допускат ученици, заели първите шест места от
предходния кръг на състезанието. Те се придружават от един учител и носят работно
облекло и описаните в регламента за всяка състезателна дисциплина съдове, инвентар
и пособия, които декларират преди участието си.
9. Регионалните управления по образованието (както за регионалния кръг, така и за
националния кръг) определят училище домакин и уведомяват писмено училищата,
които ще участват в състезанието, за мястото и часа на пристигане и регистрация,
мястото за нощуване, мястото за провеждане на състезанието и разписанието на
превозните средства. Изпращат програма за провеждане на състезанието и регламент
за

всяка

състезателна

дисциплина

съгласно

приложенията.

Съдействат

за:

осигуряването на състезателните материали; разгласяването на резултатите от
състезанието в медиите и за укрепването на контактите на професионалните гимназии
с представители на бизнеса и браншовите организации и за развитието им в публичночастно партньорство.
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10. След приключване на регионалния кръг всеки РУО изпраща в седемдневен срок
препис от протокола с резултатите от състезанието, подписан от комисията и
председателя й, в МОН, дирекция ПОО, в РИО - София и в училището домакин на
националното състезание.
11. Желателно е класиралите се участници на първите три места и техните учители да
бъдат наградени и резултатите от състезанието да бъдат разгласени по подходящ
начин в медиите.
VІ. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Състезанието се състои от практическо приложение на формирани в процеса на
обучението знания и умения.
1 РУНД:
Тестови изпит за знания-20 въпроса от „АЛМАНАХА НА БАРМАНА”-време 15 минути.
-От 1-до 10 въпрос – по 3 точки;
-От 10-15 въпрос- по 2 точки;
-От 15-20 въпрос- по1 точка;
ТРИ КЛАСИЧЕСКИ КОКТЕЙЛА ЗА БЪРЗО СМЕСВАНЕ
1. Всеки участник трябва да приготви 3 класически коктейла в 1 доза едновременно, за
най-малко време по съответните правила..
-Коктейл „Негрони”- метод изграждане (директно в коктейлната чаша).
-Коктейл „Роб-Рой”- метод разбъркване и прецеждане (в смесителна чаша).
-Коктейл”Скоч Сауър” –метод шейкване и прецеждане (в шейкър).
2. Състезателите използват свои чаши-:Олд Фешън-2бр., Мартини чаша-1 бр.
3. Украси и гарнитури се подгодвят за 3те коктейла предварително за време 2 минути.
4. Коктейлите се правят едновременно,а не по отделно!!!
5. Коктейлите могат да бъдат направени със или без мярка,но в случай че е без мярка
журито ще провери вкусовите качества по предварително приготвени коктейли.
2 РУНД
БЕЗАЛКОХОЛЕН КОКТЕЙЛ ТИП „СМУТИ”
1. Всеки участник трябва да приготви безалкохолен коктейл тип „ СМУТИ” в 3 дози за
ПЕТ минути.
2. Не важат правилата на 1 РУНД.
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3. Съставките на рецептата не трябва да са повече от 6 броя, включително дашове и
капки (сокове от две и повече съставки се броят за две и повече съставки).
4. Рецептите не бива да съдържат топли напитки (чай, кафе и др.).
5.Могат да се използват битери максимум до 2 даша.
6. Коктейлната чаша е със съдържание от 140 до 300 мл.
7. Време за приготвяне на коктейла - 5 минути.
8. Съставките могат да бъдат наливани с мярка,ако има сухи съставки- с доза или
мярка.
9. Коктейлите се приготвят в миксер, блендер.
10. Състезателите използват свои чаши (предварително ще се проверят дали побират
минимума от 140 мл.). Същите чаши не трябва да надвишават 350 мл.
11. Състезателите използват свой баров инструментариум за приготвянето на
коктейлите.
12. Коктейлът трябва да е с консистенция” Гъста каша”,без да се наслоява в „Кула”!
13. Не трябва да има остатък в блендера,миксера след като се разсипят 3-те дози.
УКРАСИ
Украсите се приготвят (нарязват и сглобяват) преди излизане на сцената.
Времето, отредено за приготовление на украсите, е 10 минути.
Подготвените украси се добавят,след като напитката е приготвена на сцената.
УКРАСАТА НЕ ТРЯБВА ДА ДОКОСВА НАПИТКАТА, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЕ
БРОИ ЗА СЪСТАВКА.

ВАЖНО!!!!
ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТ САМО ТЕЗИ ПРОДУКТИ
И НАПИТКИ, КОИТО СА ОПИСАНИ В КОШНИЦАТА. НЕ СЕ ДОПУСКА
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДРУГИ ТАКИВА, КОИТО НЕ СА В ПРЕДЛОЖЕНАТА
КОШНИЦА.
Всички видове фреш сокове са разрешени с изключение на соковете като вид в
кошницата, като те се подготвят във времето за приготвяне на гарнитурата.
Например състезателят няма право да използва фреш от ананас,ако има в
кошницата натурален сок от ананас и т.н..
Домашно приготвени напитки и продукти не се допускат във формата на
състезанието.
РЕЦЕПТИТЕ

ПРИДРУЖЕНИ

СЪС

СНИМКИ

НА

СЪСТЕЗАТЕЛЯ

СЕ

ПРЕДАВАТ В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ В СРОК 7 ДНИ ПРЕДИ СЪСТЕЗАНИЕТО,
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НА УЧИЛИЩЕТО ДОМАКИН НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ДА
БЪДАТ ПРЕГЛЕДАНИ ОТ СЪОТВЕТНОТО ЖУРИ
РЕЦЕПТИТЕ ДА БЪДАТ НАПИСАНИ В ЕДНА ДОЗА.
СЛЕД КАТО СЕ ПРЕДАДАТ РЕЦЕПТИТЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА ОТ
СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ.
АКО ИМА НЕПОДАДЕНА РЕЦЕПТА СЪОТВЕТНИЯТ СЪСТЕЗАТЕЛ СЕ
ДЕКЛАСИРА.
Украси
1. Украсата може да се състои само от ядливи плодове и зеленчуци. Изключение се
прави само за Фенси Дринк, където използването на ядливи и неядливи украси се
позволява.
2. Украсите се подсигуряват лично от състезателя.
3. Изкуствени съставки и хранителни бои не се допускат.
4. Украсата не трябва да наподобява или прилича на знак, лого или емблема, които
могат да се идентифицират.
5. Добавки като захар, сол, пипер, индийско орехче, канела и др., използвани
повсеместно в сета, се допускат до състезание.
6. За използване в състезанието се допускат само стандартните къси и дълги сламки,
бъркалки и клечки и се подсигуряват от домакина.
7. Всички спорни украси трябва предварително да се одобрят от Комисията.
8. Украсите се приготвят (нарязват и сглобяват) преди излизане на сцената. Времето,
отредено за приготовление на украсите, е 15 минути. Подготвените украси се сглобяват,
след като напитката е приготвена на сцената. Украсата не трябва да докосва напитката, в
противен случай се брои за съставка.
9. Всеки състезател трябва да носи музиката си на аудио-диск и да бъде отбелязана
точно песента, която ще трябва да се пусне за участието му, ако желае.
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
1. Системата за оценяване е точкова.
2. Комисията по провеждане и оценяване на практическото задание разработва
съответните показатели за оценяване по предварително предоставените критерии.
Посочва се максималният брой точки, които се поставят при пълно, вярно и точно
изпълнение на показателя.
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3. Всеки член на оценителната комисия, включително председателят, попълва
оценъчна карта за всеки състезател и вписва определения от него брой точки. Картите за
оценка се обобщават и вписват в протокол за класиране на участниците.
4. Класирането на състезателите се извършва въз основа на най-голям реален брой
точки (сума от точките на всичките оценители).
5. Правилата и критериите за оценка се подготвят от Националната комисия.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
1 РУНД
ТОЧКИ ОТ ТЕОРЕТИЧЕН ТЕСТ
Техническо жури:
1. Представяне на бутилките пред журито и публиката.
2. Боравене с баровия инструментариум.
3. Изцеждане на водата с лед на чашите.
4. Разливане на напитки, разпиляване на съставки.
5. Точност на съставките и общото количество (приливане или недостиг).
6. Общ външен вид на коктейла и оформление на украсата.
7. Общо представяне – външен вид, сръчност, атрактивност и рутина.
Тестово жури:
1. Външен вид
2. Аромат
3. Вкус
2 РУНД
Техническо жури:
1. Представяне на бутилките пред журито и публиката.
2. Боравене с баровия инструментариум.
3. Изцеждане на водата с лед на чашите.
4. Разливане на напитки, разпиляване на съставки.
5. Точност на съставките и общото количество (приливане или недостиг).
6. Общ външен вид на коктейла и оформление на украсата.
7. Общо представяне – външен вид, сръчност, атрактивност и рутина.
8. Спазване лимита от време за приготвяне на коктейл „Смути”.
Тестово жури:
1. Външен вид
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2. Аромат
3. Вкус
VІІІ. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Училищата.
2. МОН – осигуряване на грамоти за първенците и за участие на всички, нощувки и
хранене на участниците в състезанието.
3. Работодатели – осигуряват награди за участниците.

Кошница с продукти - бармани

ОСНОВЕН АЛКОХОЛ
1.

Джин

2.

Уиски-скоч
БИТЕРИ
Ангостура
Фи брадърс-всички видове
ВЕРМУТИ-„Мартини”

1.

Червен
КАМПАРИ
СИРОПИ

1.

Кардамон

2.

Пешън фрут

3.

Кокос

4.

Тирамису

5.

Босилек

6.

Мохито минт

7.

Смокиня

8.

Шоколадова бисквитка

9.

Естрагон
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10.

Пралин

11.

Хибискус

12.

Праскова

13.

Синьо Кюрасо

14.

Ягода

15.

Крем брюле

16.

Битер

17.

Гренадин

18.

Бъз

19.

Пешън фрут

20.

Червен Портокал

21.

Зелен Банан

22.

Пъпеш

23.

Амарето

24.

Захарен сироп
ПЛОДОВИ ПЮРЕТА
Всички пюрета на „Монин”
ГАЗИРАНИ НАПИТКИ

1.

Спрайт

2.

Газирана вода

3.

Тоник

4.

Битер лимон
НАТУРАЛНИ СОКОВЕ

2.

Портокал
КОРЕНИ, БИЛКИ И ДРУГИ

1.

Босилек

2.

Мента растение

3.

Джинджифил

4.

Розмарин

5.

Магданоз

6.

Целина

7.

Мащерка
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

1.

Всякакви, които се срещат свободно на пазара в БГ.
ДРУГИ
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1.

Сламки, салфетки, атлетки

2.

Коктейлни шишчета, клечки за зъби

3.

Бъркалки - големи, малки

4.

Захар - бяла кристална, кафява нерафинирана
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1 РУНД КОКТЕЙЛИ
НЕГРОНИ
30ml Джин
30ml Червен вермут
30ml Кампари
Чаша : Олд фешън Метод: Изграждане
Гарнитура: Резен портокал
РОБ- РОЙ
50ml Скоч
25ml Червен вермут
2 даша ангостура битер
Чаша: Мартини

Метод: разбъркване и прецеждане

Гарнитура: Коктейлна черешка
СКОЧ САУЪР
45ml Скоч
30ml фреш лимон
15ml захарен сироп
Чаша: олд фешън Метод: шейкване и прецеждане
Гарнитура: Резен портокал+ кокт. Черешка
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АЛМАНАХА НА БАРМАНА
1. Кога е създадена Българска Асоциация На Барманите - 1990 г. в Гранд Хотел Варна.
2. Кога България влиза в редиците на International Bartenders Asociacion IBA-2000 г. в
Сингапур.
3 .Къде е правилно да се захващат всички чаши-в долната част.
4. Кой е Българският сорт грозде- Маврут.
5. Как се казват методите за правене на алкохол- ферментация и дестилация.
6 .Избройте 3 вида барове………………….
7. В каква чаша се сервира Коняк или бренди - Конячна тип балон или снифър.
8. В каква чаша се сервира уиски - Олд Фешън.
9. От каква суровина се прави скоч уиски- Ечемик, малц и малцова каша.
10. В какво отлежават бърбъните - обгорени от вътре дъбови бъчви.
11. Конякът може ли да бъде бренди - Да.
12. Ликьорът може ли да бъде оцветен - Да.
13. Колко основни вида бира съществуват - ЕЛ;Пилзнер:Стаут.
14. Видове шейкъри - Американски,Европейски.
15. Американският шейкър как се казва и от колко части е - Бостън шейкър,от 2 части.
16. Европейският шейкър колко вида е - Класически от 3 части и Френски от 2 части.
17. Колко вида коктейли съществуват - 3 вида - къс, медиум и дълъг.
18. Колко вида уиски съществуват-5 вида.
19. Какво означава v,s,o,p, - very, special, old, pale.
20. От какво се прави текила – Кактус ”Синьо Агаве”
21. Колко отлежават минимум уискитата - 3 години.
22. Колко вида уискита има в „Блендет”- поне 40.
23. От какво се прави вино - Грозде.
24. Какво е вермут - подсилено и ароматизирано вино.
25. Какво означава битер - горчиво.
26. Колко големи са късите коктейли - 100мл.
27. Колко ml. е 3,5cl - 35ml.
28. Какво е мъдлинг - Намачкване.
29. Какво е медиум коктейл - от 100мл. до 200мл.
30. Подсилени вина са? - Вина над 16%
31. Теми на расова и политическа основа зад бара са? – Недопустими!
32. Колко вида битери съществуват ?- Аперитивни, Ароматни и Диджестивни.
33. Когато имате оплакване от клиент го отнасяте до?- Управител.
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34. Колко години отлежават уискита без абревиатура ?- минимум 3 години.
35. От колко и кои инструмента се състои метод „Разбъркване и прецеждане”?- 3,
смесителна чаша, барова лъжица и барова цедка.
36. Какво означава 12г. блендет уиски? - на 12 години е най младото в бленда.
37. Колко ml. е една OZ?.- 30ml.
38. Когато има спор в персонала то той се решава? –на събрание след работа.
39. Карбонираните води могат да бъдат? - овкусени.
40. Бира се прави от? - хмел,мая,ечемичен малц и вода.
41 .Ако имаме 30ml. сладки напитки в един къс коктейл той е?-десертен.
42. Какво е Шери? - Аперитивно подсилено вино.
43. От какво се прави Джин?- неутрален зърнен алкохол.
44. Какво е Порто? - Десертно подсилено вино
45. От какво се прави ром? - меласа на захарна тръстика.
46. Посрещане на нови клиенти е? - абсолютно задължително.
47. На колко бара налягане тече еспресо кафе? -9-10 бара налягане на водата.
48. Кой плод предава спецификата на джина?- хвойна.
49. Коя страна е родината на Джина? – Холандия.
50. Как се казва Холандският джин?- Дъч.

13

