
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ,, П.К.ЯВОРОВ “-ГР. ДОБРИЧ 
гр. Добрич, бул. ,, 25-ти септември ” № 36, e-mail: pgt_dobrich@abv.bg 

Директор  058/602-093, Пом. директор 058/602-256, Гл. счетоводител 058/602-137 
 

УТВЪРДИЛ: .................................... 

/инж. Нели Апостолова/ 
 

КОНСПЕКТ 
 

за приравнителни, поправителни изпити и изпити за самостоятелна 

формана обучение по Сервиране и барманство  11 клас  

професия“Ресторантьор“,“Сервитьор-барман“ 
 

 

1.Причини за трудови злополуки. Основни правила за предотвратяване на инциденти 
 

2.Хигиена – лична и производственна. 
 

3.Видове заведения за хранене и развлечения. Класификация. 
 

4.Организация на обслужването в заведенията за хранене. 
 

5.Търговски помещения – видове, предназначение и обзавеждане. 
 

6.Средства за работа, използвани в търговската зала на заведенията за хранене и развлечения. 
 

7.Основни изисквания към персонала – длъжности и длъжностни характеристики. 
 

8.Работно и униформено облекро на персонала. 
 

9.Основни дейности на сервитьора. 
 

10.Характеристика на гостите. Правила на поведение в обществото, при сервиране и на масата. 
 

11.Професионални принадлежности. 
 

12.Специализирана терминология. 
 

13.Индивидуално обслужване. 
 

14.Обслужване с двама сервитьори. Бригадна система. 
 

15.Френска система. Американска система. 
 

16.Подготовка на персонала за работа. Подготовка на офиса, инвентара и търговската зала. 
 

17.Подготовка на залите за хранене за закуска, обяд и вечея: без предварително меню, по 

предварително меню. 
 

18.Посрещане и настаняване на на гостите . Лист – меню. Консултиране на гостите при избора на 

меню. 

 
19.Приемане на поръчка от гостите и предаване за изпълнение. 

 
20.Маркиране и начини на заплащане . 

 
21.Изпълнение на поръчката. Изпращане на гостите. 
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22.Сервиране от ръка. Английско сервиране. Френско сервиране. 
 

23.Основни практически правила на сервирането. 
 

24.Сервиране на хляб и хлебни изделия. 
 

25.Сервиране на студени предястия. Сервиране на сирена. 
 

26.Сервиране на супи. 
 

27.Сервиране на топли предястия. 
 

28.Сервиране на основни ястия с голямо количество твърда част. 
 

29.Сервиране на основни ястия с голямо количество течна част. 
 

30.Сервиране на междинни ястия. Сервиране на деликатеси /от морето, зеленчукови 

деликатеси, пастети, хайвери,фондю/ 
 

31.Сервиране на десерти. 
 

32.Сервиране на плодове. 
 

33.Сервиране на безалкохолни напитки. 
 

34.Сервиране на топли напитки. 
 

35.Сервиране на пиво. 
 

36.Сервиране на високоалкохолни напитки. 
 

37.Сервиране на бели вина. Сервиране на червени вина. 
 

38.Сервиране на десертни вина. Сервиране на шумящи вина. 
 

39.Сервиране на смесени напитки. 
 

Препоръчителна литература: 
 

1. Алексиева Й., СтамовСт. – “Сервиране и барманство”,  “Матком”, София 2003 г. 
 

2. Гутмайер, Щиклер, Зиигел, Ленгер– “Сервиране”, “Дионис”, София 2005 г. 
 

Изготвили:.................................. 

/Ив.Георгиева/ 
 

.............................. 

/Д.Иванова / 
 


