
 

 

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    12 клас 

 професия“Ресторантьор“,“Сервитьор-барман“ 
 

1.Организация на обслужването на закуска, обяд и вечеря. 
 

2.Организация на обслужването в различни видове заведения - битови и атракционни; хотел; 

3.корабен ресторант; вагон – ресторант; самолет;автобус. 
 
4.Организация на обслужването Table-d’hote , сервиране A-la-carte. 

 
5.Работа пред госта-транжиране, филетиране, мариноване, фламбиране. 

 
6.Организация на обслужването при специални случаи. 

 
7.Организация на обслужването извън заведенията за хранене. 

 
8.Форми на самообслужване в търговската зала. 

 
9.Видове барове. 

 
10.Обзавеждане на бара – мебели, машини и съоръжения. 

 
11.Съдове, сервизи и прибори на бара. 

 
12.Персонал на бара. Лични качества и поведение. Работно облекло. 

 
13.Принадлежност на бармана. 

 
14.Бар-карта. Изисквания. Поднасяне. 

 
15.Подготовка на бара и персонала за работа. 

 
16.Посрещане и настаняване на гостите. 

 
17.Приемане на поръчките и подготовка за изпълнение. 

 
18.Класификация на смесените напитки. Общи правила при приготвянето на коктейлите. Работа с 

електрически миксер, шейкър и барова чаша. 

 
19.Специализирана  терминология  в  баровата  практика  и  използвани  думи  от  чужди  езици. 

Напитки и подправки, използвани за приготвяне на коктейлите. 
 

20.Приготвяне на захарен венец и гарнитури. 
 

21.Рецептология на смесените напитки. 
 

22.Приготвяне и сервиране на безалкохолни смесени напитки. 
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23.Приготвяне и сервиране на алкохолни смесени напитки. 

 
24.Приготвяне  и  сервиране  на  класически  коктейли  –  мартини,  манхатън,  блъди-мери,  и 

дайкири. 
 

25.Приготвяне и сервиране на аустър, кникенбайн, слинг, ег-ног, сорбет. 
 

26.Приготвяне и сервиране на коблер, фрапе, дейзи, кулер. 
 

27.Приготвяне и сервиране на круста, сауър, рикей. 
 

28.Приготвяне и сервиране на джулеп, смаш, фис, колинс, хайбол. 
 

29.Приготвяне и сервиране на сангаре, пунш, слинг, саке. 
 

30.Приготвяне и сервиране на грог, шрупс, тоди. 
 

31.Приготвяне и сервиране на топло вино, греяна ракия, смесени напитки с бира. 
 

32.Приготвяне и сервиране на боле, пус-кафе. 
 

33.Изготвяне и представяне на сметки /чекове/ за плащане. 
 

34.Приключване работата на бара. 
 

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 
 


