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СЪДЪРЖАНИЕ 

СТР.1  



ДАТИ , ЧАСОВЕ 
 
Национална Кулинарна Купа България 2015  
ще  се проведе от Петък 24 Април до  Събота 
25 Април 2015  в палата в Международен        
панаир Пловдив.  
 
Панаира е отворен всеки ден от 9:00 до 18:00 
за всички посетители и от 7:30 до 19:00 за 
всички участници. 

СПИСЪК НА СЪСТЕЗАНИЯТА  
 
 Готвач на България 
 Кулинарен отбор на България 
 Сладкар на България  
 Млад готвач на България 
 Млад - хлебар сладкар на България  
 Млад сервитьор  
 Млад барман  
 Арт карвинг - експозиция 
 Технически карвинг - практически  
 Пицар на България  
 Индивидуална дисциплина паста 
 Индивидуална дисциплина сьомга  
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Участниците могат да участват в повече от 
една категория.Организаторите си запазват 
финалното решение да откажат регистрация 
когато се достигне максималния брой за    
всяка категория.   
Подаването на заявление за участие предпо-
лага, че всички членове на отбора са наясно и 
приемат правилата .  
Регистрацията става само онлайн.  
За повече информация и контакт : 
Е-mail: krasimira.slavkova@bapc-bg.com  
web www.bapc.bg  
тел. 0897 854 720 
Пощенски адрес : 
БАПГ 
1000 София, ул.Христо Белчев № 20  
 
Крайна дата за регистрация: 20 Април 2015 
 

ЖУРИ 
 
Състезанието ,ще се проведе и журира при 
стриктно съблюдаване на правилата на      
Световната Асоциация  на Готварските             
Гилдии /WACS/.Всяка категория ще бъде 
оценяване от професионално жури, което ще 
бъде обявено предварително.       
Максимум точки - 100 за  всеки курс.           
Половин  точки не се използват. 
 

ОРГАНИЗАТОРИ 
 
Българска Асоциация на Професионалните 
Готвачи (БАПГ) 
1000 София,ул. Христо Белчев № 20  
Тел. 0897 854 720 
E-mail : krasimira.slavkova@bapc-bg.com  
 

Международен панаир Пловдив 
4003 Пловдив, 
бул. Цар Борис  III Обединител № 37  

По време на Национална Кулинарна Купа България 2015 ще се проведе  Панорама за “ Най-добър 
млад готвач”,”Най-добър млад хлебар,сладкар” ,“ Най-добър млад сервитьор “ и “ Най-добър млад 

барман “ на Министерството на образованието, младежта и науката.   

ОСНОВНИ ПРАВИЛА 

СТР.2  



 Една от основните критерии от журито за всички ястия е списъка с продуктите и метода на 
работа.Трябва да бъдат професионално презентирани с кратко описание.  

 

 Правилното наименование на ястията е задължително и ястията/експонатите не трябва да са 
оценявани на кулинарни състезания до този момент.  

 

 Всеки участник ще подсигури необходимите си продукти сам, по предварително направеното 
от него меню. 

 

 Не се позволява внасянето на заготовки, ако те не са включени в предварително 
предоставената рецепта и одобрени от организационния комитет и Техническото жури. 

 

 Никаква предварителна подготовка не ще бъде разрешена. Освен долуизброените продукти: 
- Зеленчуци, плодове –измити почистени ,но не нарязани; 
- Картофи –измити и обелени, но не нарязани; 
- Лук –обелен , но не нарязан. 
- Основните съставки могат да бъдат претеглени и измерени. 
- Позволено е да се махнати люспите и костите на рибата  
- Позволено е да са махнати костите от месото 

 

 Неядивни продукти нетрябва да се използват. 
 

 Кандидатите ще трябва да представят техните продукти пред Отговарящите за кухнята      
комитет преди започване на състезанието. В случай на несвършване на тази задача организа-
торите си запазват правото да предприемат допълнителни мерки в съответствие с характера 
на нарушението.  

 

 Промени в структурата на отбора и менюто могат да се правят,но само в писмен вид до орга-
низаторите, Техническото жури . Моля имайте предвид ,че промените могат да се правят не 
по късно от 20 Април 2015. Всеки участник ще получи потвърждение.  

 

 Всеки участник трябва да донесе със себе си необходимия набор и асортимент от  
инструменти и нужната му за участието и презентацията посуда.  

 

 Всеки участник се състезава самостоятелно по време на цялото състезание, като няма право 
да ползва помощници. 

 

 Сертификат за участие ще бъде даден на всички участници.  

ОСНОВНИ ПРАВИЛА 
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Участниците ще преминат през два кръга.  
Кръг Първи: Индивидуално участие по предварително заявена рецепта.  
Кръг Втори: „Черна Кутия”, в който ще участват само първите, набрали максимален брой точки. 

 

ПЪРВИ КРЪГ 
 

Тема  “Наслада” 
Два курс меню за 2 куверта  

 
Менюто трябва да включва следните ястия: 
 1.  студено или топло предястие с тегло до: 150гр.  

Задължителен основен продукт в стъпка 1 е: овчи Кашкавал  
 2.  топло основно ястие с тегло до: 340гр.    

Задължителен основен продукт в стъпка 2 е: Патешко филе - магре, със или без кожа и          
задължително поне един от изброените кореноплодни зеленчуци ( пример : пащърнак, земна 
ябълка, корен от магданоз, морков, цвекло, хрян, целина, ряпа )  и две други гарнитури по избор.  
  
Приготвя се меню от 2 ястия, включващо предястие и основно ястие. Всеки участник има право 
точно на два часа (120 минути) за приготвяне на ястията си,  както следва: 
 
10 минути за подготовка на работното място 
100 минути за приготвяне на ястията  
10 минути за почистване на работното място 
 
Всеки участник ще подсигури необходимите си продукти сам, по предварително  направеното от 
него меню. Всяко едно предястие и основно трябва да бъде приготвено от участника в две 
порции, поднесени в индивидуални чинии – едно за журито и едно за презентация на гостите. 
Не се позволява внасянето на заготовки, ако те не са включени в предварително предоставената 
рецепта и одобрена от организационния комитет. Всеки участник трябва да донесе със себе си 
необходимия набор и асортимент от инструменти и нужната му за участието и презентацията       
посуда. Всеки участник се състезава самостоятелно по време на цялото състезание, като няма 
право да ползва помощници. 
  
Никаква предварителна подготовка не ще бъде разрешена. Освен долуизброените продукти: 
 
- Зеленчуци, плодове –измити, почистени , но не нарязани; 
- Картофи –измити и обелени, но не нарязани; 
- Лук –обелен, но не нарязан. 
- Основните съставки могат да бъдат претеглени и измерени. 
- Позволено е да се махнати люспите и костите на рибата  
- Позволено е да са махнати костите от месото 
  
  

ГОТВАЧ НА БЪЛГАРИЯ 2015 

     Индивидуално съревнование за готвачи          
СТР.4  



ВТОРИ КРЪГ - ГРАНД ПРИ / BLACK BOX 
 
Организаторите ще предоставят кутии с продукти, съдържащи абсолютно еднакъв асортимент и 
количество продукти, създавайки равни условия за всички участници, преминали във Втори 
Кръг. Съдържанието на кутиите ще бъде известно единствено на организаторите и ще бъде 
пазено в стриктна конфиденциалност до самият момент на започване на Втори Кръг. 
Организаторите ще предоставят  отделна маса, предоставяща на участниците множество 
подправки и други  продукти, необходими за овкусяване, украсяване и презентиране на 
приготвените от тях ястия. 
 
Всеки участник използва собственото си дребно оборудване в бокса, кои то му е отреден             
съобразно класирането му от първия кръг. Съответно 1 резултат 1ви бокс и т.н. 
 
Всеки участник ще разполага с 60 минути за приготвянето предястие и основно ястие, по две 
порции – по една за журито и една за публиката. Ястията се дават на журито заедно с карта с 
описание на технологията, друга част отива при  експозицията.                                     

 
Менюто трябва да включва следните ястия: 
 1.  студено или топло предястие с тегло до: 150гр.  
 2.  топло основно ястие с тегло до: 340гр.    
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 
1. Процес на приготвяне и почистване на работното място когато работата приключи  - 10 точки. 
2. Правилния и професионален начин на готвене придружен с модерни технологии – 20 точки. 
3. Презентиране и сервиране - 30 точки. 
4. Вкусови качества - характеристика (вкус, цвят, визия)- 40 точки 
 
Максимум точки - 100 за всеки курс. 
Половин точки не се използват. 
       

ГОТВАЧ НА БЪЛГАРИЯ 2015 

     Индивидуално съревнование за готвачи          
СТР.5  



Участниците ще преминат през един кръг от 45мин. / 2 порции  
 

Тема  “Средиземноморие” 
 

Ястието трябва да включва сушена или прясна паста сурова преди влизане в състезателния бокс: 
 

1  Топло приготвена паста (макаронено изделие) от прясна или сушена паста с вид и форма по 
избор на кандидата за носител на титлата „Наи  добре приготвена Паста”. 
 
Всеки участник има право точно на 45 мин. за приготвяне на ястието си,  както следва: 
 

5 минути за подготовка на работното място 
35 минути за приготвяне на ястията  
5 минути за почистване на работното място 
 

Всеки участник ще подсигури необходимите си продукти сам, по предварително направената от 
него меню. Всяко ястие, трябва да бъде приготвено от участника в две порции, поднесени в      
индивидуални чинии – едно за журито и едно за презентация на гостите. Не се позволява внася-
нето на заготовки, ако те не са включени в предварително предоставената рецепта и одобрена 
от организационния комитет. Всеки участник трябва да донесе със себе си необходимия набор и 
асортимент от инструменти и нужната му за участието и презентацията посуда и почистващи 
препарати. Всеки участник се състезава самостоятелно по време на цялото състезание, като         
няма право да ползва помощници. 
 

Никаква предварителна подготовка не ще бъде разрешена. Освен долуизброените продукти: 
- Позволено е да се внесе замесено тесто за прясна паста но не разточено и формовано! 
- Зеленчуци, плодове –измити, почистени  но не нарязани; 
- Картофи –измити и обелени, но не нарязани; 
- Лук –обелен но не нарязан. 
- Основните съставки могат да бъдат претеглени и измерени. 
- Позволено е да се махнати люспите и костите на рибата  
- Позволено е да са махнати костите от месото 
 

· Един от основните критерии от журито за всички ястия е списъка с продуктите и метода на       
работа.Трябва да бъдат професионално презентирани с кратко описание. Правилното                 
наименование на ястията е задължително.     
 

· Всеки участник ще подсигури необходимите си продукти сам, по предварително направената 
от него меню.Неядивни продукти нетрябва да се използват. 
 

· Кандидатите ще трябва да представят техните продукти пред отговарящите за кухнята жури 
преди започване на състезанието. В случаи  на неизпълнение на тази задача организаторите си 
запазват правото да предприемат допълнителни мерки в съответствие с характера на                     
нарушението.  
 

· Промени в менюто могат да се правят, но само в писмен вид до организаторите, Техническото 
жури . Моля имаи те предвид ,че промените могат да се правят не по късно от 20 Април 2015.  
Всеки участник ще получи потвърждение.  
 

· Сертификат за участие ще бъде даден на всички участници.  
· В дисциплината има финансов награден фонд за победителя. 

Дисциплина Паста 
Индивидуално съревнование „Най добре приготвена Паста” 
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Участниците ще преминат през един кръг от 45мин. / 2 порции  
 

Тема  “Фиш” 
 
Ястието трябва да включва Сьомга филе 
Топло приготвено основно ястие от Сьомга с общо тегло до 360 гр. Разфасовката е по избор на 
кандидата за носител на титлата „Наи  добре приготвено ястие от Сьомга” ( организаторите          
подсигуряват 400гр Сьомга ). Гарнитурата е свободна тема от поне два елемента и сос.Приготвя 
се 2 порции ястия.  
 

Всеки участник има право точно на 45 мин. за приготвяне на ястието си, както следва: 
 

5 минути за подготовка на работното място 
35 минути за приготвяне на ястията  
5 минути за почистване на работното място 
 

Всеки участник ще подсигури необходимите си продукти сам, по предварително направената от 
него меню. Всяко ястие трябва да бъде приготвено от участника в две порции, поднесени в       
индивидуални чинии – едно за журито и едно за презентация на гостите. Не се позволява          
внасянето на заготовки, ако те не са включени в предварително предоставената рецепта и         
одобрена от организационния комитет. Всеки участник трябва да донесе със себе си                      
необходимия набор и асортимент от инструменти и нужната му за участието и презентацията 
посуда както и почистващи средства. Всеки участник се състезава самостоятелно по време на  
цялото състезание, като няма право да ползва помощници. 
 

Никаква предварителна подготовка не ще бъде разрешена.Освен долуизброените продукти: 
- Зеленчуци, плодове – измити, почистени  но не нарязани; 
- Картофи –измити и обелени, но не нарязани; 
- Лук –обелен но не нарязан. 
- Основните съставки могат да бъдат претеглени и измерени. 
- Позволено е да се махнати люспите и костите на рибата  
- Позволено е да се внесат консумета и домашно приготвен основен сос 
 

· Един от основните критерии от журито за всички ястия е списъка с продуктите и метода на       
работа.Трябва да бъдат професионално презентирани с кратко описание. Правилното                    
наименование на ястията е задължително.  
 

· Неядивни продукти нетрябва да се използват. 
 

· Кандидатите ще трябва да представят техните продукти пред Отговарящите за кухнята жури 
преди започване на състезанието. В случаи  на неизпълнение на тази задача организаторите си 
запазват правото да предприемат допълнителни мерки в съответствие с характера на                 
нарушението.  
 

· Промени в структурата на  менюто могат да се правят,но само в писмен вид до организаторите, 
Техническото жури . Моля имаи те предвид ,че промените могат да се правят не по късно от 15 
Април 2015. Всеки участник ще получи потвърждение.  
 

· Сертификат за участие ще бъде даден на всички участници.  
· В дисциплината има финансов награден фонд за победителя. 
 

Дисциплина Сьомга  
Индивидуално съревнование „Най добре приготвено ястие от сьомга” 
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Участниците ще преминат през два кръга: 
1 Кръг: Индивидуално участие по предварително заявена рецепта.  
2 Кръг: „Черна Кутия”, в който ще участват само първите, набрали максимален   брой точки.  
 
Всички отбори се състоят от трима (3) готвачи: 
                 - Главен Готвач 
                 - Готвач 
                 - Сладкар 
Мияч може да бъде повикан по време на състезанието, но не е част от отборите(да не носи               
готварска униформа). 
 

ПЪРВИ КРЪГ 

Тема  “ The Team ”      
Три(3)курс меню за 2 куверта 
 
Отборите се представят пред публиката в напълно екипирани боксове за 2 часа  (120 минути). 
Всеки един отбор трябва да приготви три (3) курс меню по свой  собствен избор за два  (2)          
куверта: предястие, основно,десерт.Никаква пари не  са ограничени. 
  
10 минути за подготовка на работното място 
100 минути за приготвяне на ястията 
10 минути за почистване на работното място 
 
Ястията се дават на журито заедно с карта с описание на технологията,друга част отива при     
експозицията. 
 
Три степенното меню трябва да включва следните ястия: 
 1.  :  студено или топло предястие с тегло до: 150гр. 
           Задължителен основен продукт: Пъдпъдъчи яйца  
 2.  :  топло основно ястие с тегло до 340 гр.  
           Задължителен основен продукт: „Сър & търф” Пилешко филе, Телешко бон филе,             
скариди    
 3.  :  десерт с тегло до: 120гр. 
          Задължителен продукт:  Масло и шоколад – изискване в десерта да  има минимум 25% 
съдържание на масло  
 
Никаква предварителна подготовка не ще бъде разрешена. Освен долуизброените продукти: 
- Зеленчуци, плодове –измити почистени,но не нарязани; 
- Картофи –измити и обелени, но не нарязани; 
- Лук –обелен ,но не нарязан; 
- Основните съставки могат да бъдат претеглени и измерени; 
- Позволено е да се махнати люспите и костите на рибата;  
- Позволено е да са махнати костите от месото  

КУЛИНАРЕН ОТБОР 2015 
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ВТОРИ КРЪГ - ГРАНД ПРИ / BLACK BOX 
  
Отбор от три (3) готвачи , ще  приготвят,сготвят и представят в деветдесет (90)   минути  три (3) 
ястия за два (2) куверта. Цялостен набор съставки не ще бъдат  предоставени и дадени на            
конкурентите до началото на състезанието. Никакви други съставки не трябва да бъдат  използ-
вани освен онези, които са предоставени. Организаторите ще предоставят отделна  маса,                  
предоставяща на участниците множество подправки и други продукти, необходими за овкусява-
не, украсяване и презентиране на приготвените от тях ястия.Всеки капитан от отборите 
ще предаде на  съдиите писмено меню (на български) преди началото на състезанието. Екипите 
ще използват своята собствена екипировка.Отбори ще бъдат преценени по ефективното              
използване на съставките, по балансирането на менюто,оригиналност, заедно с кулинарни          
умения. 
 
Всеки участник използва собственото си дребно оборудване в бокса, кои то му е отреден              
съобразно класирането му от първия кръг. Съответно 1 резултат 1ви бокс и т.н. 
 
Отбори ще бъдат преценявани по ефективното използване на съставките, по балансирането на 
менюто, оригиналност, заедно с кулинарни умения. 
 
Мияч може да бъде използван но не е част от отборите ( да не носи готварски  дрехи). 

  
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 
1. Процес на приготвяне и почистване на работното място когато работата приключи  - 10 точки. 
2. Правилния и професионален начин на готвене придружен с модерни технологии – 20 точки. 
3. Презентиране и сервиране - 30 точки. 
4. Вкусови качества - характеристика(вкус, цвят визия)- 40 точки 
  
Максимум точки - 100 за всеки курс, 300  за цялото меню. 
Половин точки не се използват.                        
  

                  

КУЛИНАРЕН ОТБОР 2015 
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ПЪРВИ КРЪГ/БЕЗ ДЕГУСТАЦИЯ/ 
  

Експонат без дегустация – дисциплина 1 (цяла торта с извадено парче от нея ) 

Кръгла торта с диаметър 22 до 30 см с височина на тортата без декорацията до 8 см. Тортата да 
бъде на основа шоколад.  

Експонатите се приготвят предварително и трябва да са в залата в първия ден на конкурса.През 
този ден журито ще оценява.През следващите дни експонатите ще останат в залата.Участника 
подсигуря технологична карта и табела с наименованието на експоната и кратко описание за 
вложените продукти и използваната техника. 

Организаторите осигуряват район за участниците – дисплей маса.Съдовете и всичко останало се            
подсигурява от състезателя.Мястото може да  се аранжира със следните аксесоари
(драперии,свещи,светлини,цветя и т.н.).Декорацията на масата не се оценява, но прави                           
впечатление.Всички експонати трябва да имат технологична карта и табела. 

ВТОРИ КРЪГ /С ДЕГУСТАЦИЯ/  

Ресторантьорски десерт - Експонат с дегустация ( индивидуален сладкарски десерт ) 

Презентира се индивидуален десерт в 4ри порции в отделни чинни като за  поднасяне „А’ла карт” 

3 чинии  за гостите на форума а една е за оценка на вкуса и техниката на  десерта от журито 

Основни продукти в десерта: МАРАКУЯ и БЯЛ ШОКОЛАД  
 
КРИТЕРИИ за оценяване : 
Представяне / Нововъведения 
Включва апетитен външен вид,стил при направата, изящно представяне,съвременен стил    
0-20 точки 
 
Композиция 
Съгласуване на цвета и вкуса, практичност, смилаемост    
0-20 точки 
 
Правилна Професионална Подготовка 
Правилна подготовка на храната,отговарящо на днешно съвременно кулинарно изкуство    
0-20 точки 
 
Аранжиране/Сервиз 
Чисто аранжиране, красив външен вид, подходящ сервиз 
0-20 точки 

Вкус 
Баланс на вкуса 
0-20 точки                                                                  Максимален брой точки 100.Половин точки не се дават. 

СЛАДКАР НА БЪЛГАРИЯ 2015 
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Практическо индивидуално състезание на артистично и техническо рязане на плодове и               
зеленчуци.               
Състезанието ще се проведе в рамките на два дни като ще бъде разделено на две дисциплини:  
технически карвинг и отборно състезание по карвинг.  

Всяка една от отделните дисциплини ще се оценява самостоятелно.  

 

ПЪРВИ ДЕН: ТЕХНИЧЕСКИ КАРВИНГ 
Правила на представяне:  
Предвиждат се 3:00 часа за направата на скулптури от плодове и зеленчуци като в това време се 
включва подготовка, почистване и излагане на самата композиция. 
Ще се следи чистотата и организацията на работното място по време на работа.  
При оценяването ще се вземат предвид: сложността на изработката, броят на повтарящите се 
елементи, използването на различни геометрични и флорални мотиви, дълбочината на разреза, 
направата на триизмерни фигури, работа с длета или нож, както и външният вид на участника.  
Използването на ръкавици не е задължително. 
 

Разрешено е ползването на естествена зеленина, която не трябва да надвишава 1/3 от                    
изработената част, както използването на стойки, които трябва да бъдат прикрити с плат.  
Позволява се използването на прикрепващи дървени материали (клечки за зъби и др.) 
За поставянето на стойките ще бъдат дадени 15 мин преди състезанието. Това не включва      
поставянето на зеленината. 
 
Забранено е използването на всякакъв вид изкуствени материали, естествени цветя и лепило. 
Участниците правят композиция на свободна тема като използват зеленчуци и плодове от          
предложените. Използването на всички обявени продукти ще е задължително! 
Наборът от плодове и зеленчуци ще бъде даден преди състезанието и ще бъде съобразен с        
подходящите за сезона плодове и зеленчуци. 
          
БЕЛЕЖКА:  
Всички участници ще използват предоставени от организаторите материали и ще имат право да 
си           изберат необходимите продукти в рамките на 3 секунди, като номерът на всеки ще бъде 
изтеглен на          лотариен принцип.  
Всеки участник ще получи табелка с номер. Тази табелка трябва да бъде поставена на работното 
място и да може да се вижда от журито от момента на стартиране на състезанието. На гърба на 
табелката всеки участник трябва да напише 3те си имена. 
Предварително обелени и подготвени плодове и зеленчуци не се допускат при провеждането на                      
състезанието. 
Всеки участник трябва на носи дъска за рязане, комплект инструменти, съд за вода и гъбичка за                         
почистване. 
По време на състезанието не се допуска напускане на работното място, както и контакт с           
членовете на журито или  публиката.  
 
Организаторите ще осигурят на участниците работни места-маса, стол и плик за боклук. 
Не е позволено да се използват електрически инструменти и рендета. 
 
 

КАРВИНГ  
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ВТОРИ ДЕН: ОТБОРНО СЪСТЕЗАНИЕ  
 
Всеки отбор ще се състои от двама състезатели. 
 
Продуктите ще трябва да се подсигурят от самите състезатели като задължително трябва да има 
2 броя тиква или диня и 8 различни плодове/ зеленчуци.  
  
Участниците правят композиция по свободна  тема .Използването на броя обявени продукти е                   
задължително! 
 
Предвиждат се 3:00 часа за направата на скулптури от плодове и зеленчуци като в това време се 
включва подготовка, почистване и излагане на самата композиция. 
Ще се следи чистотата и организацията на работното място по време на работа.  
При оценяването ще се вземат предвид: сложността на изработката, броят на повтарящите се 
елементи, използването на различни геометрични и флорални мотиви, дълбочината на разреза, 
направата на триизмерни фигури,работа с длета или нож, както и външният вид на участниците.  
 
Използването на ръкавици не е задължително. 
 
Разрешено е ползването на естествена зеленина, която не трябва да надвишава 1/3 от                  
изработената част, както използването на стойки, които трябва да бъдат прикрити с плат.  
Позволява се използването на прикрепващи дървени материали (клечки за зъби и др.) 
За поставянето на стойките ще бъдат дадени 15 мин преди състезанието. Това не включва         
поставянето на зеленината. 
Забранено е използването на всякакъв вид изкуствени материали, естествени цветя и лепило. 
           
Всеки участник ще получи табелка с номер. Тази табелка трябва да бъде поставена на работното 
място и да може да се вижда от журито от момента на стартиране на състезанието. На гърба на 
табелката всеки участник трябва да напише 3те си имена. 
 
Предварително обелени и подготвени плодове и зеленчуци не се допускат при провеждането на 
състезанието. 
Всички участници трябва на носят дъска за рязане, комплект инструменти, съд за вода и           
гъбичка за почистване. 
По време на състезанието не се допуска напускане на работното място, както и контакт с           
членовете на журито или  публиката.  
 
Организаторите ще осигурят на участниците работни места-маса, стол и плик за боклук. 
Не е позволено да се използват електрически инструменти и рендета. 
 
 

КАРВИНГ  
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КАТЕГОРИЯ "ПИЦА КЛАСИКА-КРЪГЛА"  
 
Награди ще бъдат връчени за 1-во (шампионската титла), 2-ро и 3-то място. 
 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  
 
Национален шампионат „Купата на България” 
 
1. Националният шампионат по пица "Купата на България" е отворен за всички пицари (мъже и 
жени), които са навършили 18-години, членуващи към национални и международни асоциации 
на пицари, или като представители на своя пицария. Участниците могат да се регистрират на  
интернет сайтове http://www.bapc.bg/ www.bapbg.com  и допълнителна информация може да 
получите на телефон: 00359/888-922-489 Кирязов,0897911169 Пантелеев (Вицепрезидент на 
БАП) 
 
Пицарите се състезават в: 
КЛАС "ПИЦА КЛАСИКА-КРЪГЛА" 
 
Темата на конкурса : Пица Autore  (пица гарнирана с качествени продукти използвани  в             
съответния регион  
 
1. Всеки записал се  състезател  ще получи номер за участие. 
 
2.Съдии ще проверяват качеството на всички продукти, с които се явяват състезателите. 
 
3. Съдиите  ще изискват старателно почистване на замърсените работни площи от участниците 
и ще докладват за пропуски на журито. 
Неизпълнението на параграф 5 по-горе ще доведе до дисквалификация  от състезанието. 
 
4. Конкурсът ще се проведе на Eл. Пещ тип ротационна.  
 
5. Състезателите могат да носят униформата на тяхното сдружение или група, която представля-
ват, или на техните заведения, но не е позволено да носят емблеми и отличителни знаци на  
фирми, различни от спонсорите  на шампионата.   
 
6. Не е позволено на участниците да се явяват по време на състезанието с  гривни, пръстени и 
други аксесоари, неотговарящи на хигиенните и санитарните разпоредби. За мъжете участници 
е забранено да бъдат с брада.При неспазване  на правилата се отнемат  10 точки. 
 
7. Преди започване на състезанието всеки състезател ще трябва да представи бланка, на която 
ще напише: име, фамилия,състезателен номер, името на пицата, като се посочва вида на            
подготовката на тестото и  използваните съставки. 
 
 
 

НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО 
ПИЦА 
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ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО - Категория "ПИЦА КЛАСИКА” 

 
8.След подадения сигнал СТАРТ от Директора на журито посоченият състезател започва            
подготовката на своята пица: разточва, гарнира, изпича я и когато е готова, я представя лично на 
съдиите - всичко това  максимум  15 минути. 
Пицата трябва да се нареже на парчета и да се представи на журито за дегустация. 
 
9. Пиците в конкурса ще бъдат оценявани от: 
Съдия по техника на разточване и  печене (Пица класика-кръгла) 
Той ще оценява професионално и ще отбелязва с точки  състезателя по  следните критерии: 
•   подготовка и нарушения при пещта  (30 до 100 точки) 
•   професионализъм  (30 до 100 точки) 
Точките по двата критерия се сумират и се добавят към  гласовете на журито, оценяващи  вкуса  
и изпичането на пицата. 
 
ЖУРИ ПО ВКУС И ИЗПИЧАНЕ (Пица Класика ) 
Журито по вкус, изпичане и приготвяне на пица, могат да задават и допълнителни въпроси на 
участниците по преценка. 
Журито ще се състои от 5 членове, които ще оценяват по три критерия: 
• Приготвяне на тестото (от 30 до 100 точки) 
• Изпичане (30 до 100 точки) 
• Вкусове и визия (30 до 100 точки) 
 
Всеки състезател ще бъде оценен първо от съдиите  по техника и изпичане и след това от          
журито на вкус и визия. 
Крайният резултат на журито ще се изразява в трицифрено число . 
Спечелилият конкурса състезател е този с най-много точки. 
Победителят ще бъде удостоен със званието „Най-добър в  Националният шампионат по пица за 
„Купата на България „  
 
10. Решението на съдиите е окончателно. 
 
11. Забранява се предлагането на подаръци на членовете на журито. 
 
12. Класирането и резултатите ще бъдат изложени на публично място същата вечер след                            
награждаването. 
  
13. Организаторите  си запазват използване на всички рекламни права, фотографски и видео   
материали на победителите  без парична  компенсация на самите участници. 
 
14.С участието си в шампионата участникът приема  всички точки на общите правила и             
разпоредби, описани  по-горе. 
 
Други: 
Организаторът  е длъжен да  осигури  на участниците: кухня, тестомесачка - спирала, хладилник 
с  температура + 4 ° C / 6 ° C , съблекалня, санитарно-хигиенни материали. 
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І. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Да се осигури възможност: 
- за демонстриране на 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 2 работодателите чрез 
спонсорство и участие в подобни извънучилищни дейности. 
 

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО  

Ученици от професионалните гимназии и професионалните училища от ХІ и ХІІ клас обучаващи 
се по професии от професионалните направления „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” 
и „Пътувания, туризъм и свободно време”, които не са участвали в регионални и национални 
състезания минали години. 
 

ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

1. Първи кръг – Училищен. Срок за провеждане – до 22.02.2015 г. 
2. Втори кръг - Регионален. Срок за провеждане – 13-14.03.2015 г. Участват 63 училища в           
градовете: 
- Габрово - за областите Варна, Добрич, Силистра, Разград, Шумен, Габрово, Ловеч, Велико             
Търново, Плевен, Русе, Търговище 
- Велинград - за областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София-област, Видин, Враца, София-
град и Монтана 
- Сливен - за областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Кърджали, Хасково, Пазарджик, 
Пловдив и Смолян 
3. Трети кръг - Национално състезание. Срок за провеждане – 23–25.04.2015 г.  
Седма панорама на професионалното образование – 18 отбора готвач и сервитьор. 
Място за провеждане – Пловдив. 
Всяко училище се представя от ученици 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 
Националното състезание се провежда в два кръга. 
Изисквания за Регионалното състезание и първия кръг на Националното състезание: 
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 работно облекло, което включва: 
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за готвачи: 
 бадж (карта на участник); 
 здравна книжка, гумени ръкавици и предпазна маска; 
 куртка, престилка, дълъг панталон, шапка или мрежа за коса; 
 затворени гумени обувки; 
 кърпи за подсушаване; 
 кърпи за почистване; 
 работни инструменти, необходими на състезателя, които не са включени в предварително 

изпратената листа. 
за сервитьори: 
 бадж (карта на участник); 
 сервитьорска униформа – за момичетата – пола не по-къса от 4 см. над коляното и работни 

обувки – ток 2 – 4 см.; 
 прибори за транжиране; 
 кърпи за почистване. 
3. От организаторите се осигуряват равностойни изправни топлинни съоръжения. 
4. По време на състезанието не се допускат учители специалисти, а само оценители. На разполо-
жение е специалист, който има задължението да отстранява възникнали повреди по топлинните 
съоръжения или други непредвидени обстоятелства. 
5. Началото и края на състезанието за всички отбори са предварително определени по график с 
продължителност 2 часа за Регионалното състезание и за първият етап на Националното           
състезание и един час за втория етап на Националното състезание. 
6. Участници, явили се след обявеното начало или с неподходящо униформено облекло, не се      
допускат до състезанието. 
7. Не се допуска участие на състезатели със симптоми на настинка, неразположение, след       
употреба на алкохол или наркотични вещества. 
8. Всички участници ще имат определено работно място преди старта на състезанието. 
9. Състезателите нямат право да използват оборудване от други работни места освен техните 
собствени. 
10. Състезателите нямат право да заемат продукти или пособия от други работни места или 
участници. 
11. Всички участници разполагат с 2 часа в рамките на които трябва: 

 
Готвачи 
За Регионално състезание и първи етап на Националното състезание. 
- да приготвят първо, второ и трето ястие по изготвено от тях меню, като използват специфични 
подправки, характерни за региона от който се явява състезателя; 
 - да аранжират по две порции от предястието (супата, салатата), основното ястие и десерта, като 
едната порция се разделя на две за да бъде поднесена от сервитьора на гостите. В зависимост от 
вида и консистенцията на десерта той може да бъде оформен и в три порции – една за оценка от 
журито и две за да бъдат поднесени от сервитьора на гостите; 
-да предложат с предястието подходящо вино (бяло или розе), с основното ястие червено вино (с 
коркова тапа) - за декантиране; 
-  да представят ястията според собствената си преценка на български език и един чужд език по 
избор, който предварително заявяват на училището домакин; 
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Изисквания за втория кръг на Националното състезание: 
 

- Допускат се първите 6 участници, спечелили най-голям брой точки от първия кръг на                
състезанието. 
- Състезателите трябва да приготвят и аранжират едно ястие с месо (по преценка и решение на 
състезателя) в две порции за осемдесет минути на принципа пълен блек-бокс. Предвиденото 
време от 80 минути се разпределя - 10 минути за избор на ястие, 10 минути за описване               
технологията на избрания асортимент и 60 минути за приготвяне. 
- Състезателите да предвидят хладилни чанти за съхранение на продуктите си (не се осигуряват 
хладилни съоръжения от организаторите). 
 

б. Сервитьори – започват състезанието половин час след готвача 
- да извършат подготвителните дейности за обслужването; 
- да заредят масата за консумация по определено предварително меню – два куверта; 
- да представят менюто на готвача 
- да транжират по една порция от асортиментите включени в менюто. 
- да сервират и отсервират приготвеното от готвача; 
- да декантират на вино; 
- да представят напитката и храната според собствената си преценка на български език и един 
чужд език по избор, който предварително заявяват на училището домакин;. 
- За Националното състезание напитките се осигуряват от Асоциацията на сомелиерите в        
България 
 
12. Всички участници следва да носят собствени ножове и инструменти за обработка на           
продукти, принадлежности на сервитьора, както и да се грижат за тяхното съхранение. 
13. Уважение и добро поведение от страна на участниците са задължителни елементи. 
14. 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 състезанието. 
15. Регионалните инспекторати 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 публично-частно партньорство. 
16. Директорът на училището домакин определя със заповед комисия за организиране, провеж-
дане 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, Асоциациите на готвачите, Асоциацията на сомелиери и сервитьори или на по-
големи туристически предприятия от региона. 
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17. Училището-домакин съвместно с РИО 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. 
18. 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, в училището домакин и в МОН, дирекция ОПОС. 
19. След приключване на регионалния кръг всеки РИО изпраща в седемдневен срок препис от 
протокола с резултатите от състезанието, подписан от комисията и председателя й, в МОН,       
дирекция ОПОС, в РИО - Пловдив и в училището домакин на националното състезание. 
20. 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. 
21. Желателно е класиралите се участници на първите десет 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. 
 
Готвачи – приготвят първо, второ и трето ястие по изготвено от тях меню, като  използват        
специфични подправки, характерни за региона от който се явява състезателя; аранжират по две 
порции от предястието/ супата, салатата/, основното ястие и десерта, като едната порция се       
разделя на две. Десерта може да бъде и в три порции. 
Представят менюто (на български и чужд език) пред комисията. 
Сервитьори – посрещат и настаняват гостите, устно представят менюто (на български и чужд 
език), обслужват гостите, като предлагат и поднасят подходящите за храната напитки.               
Декантират или представят виното в зависимост от менюто. 
 

VІІ. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  
1. Системата за оценяване е точкова. Максималният брой точки за практическото изпълнение 

на заданието е 100 точки за готвача и 100 точки за сервитьора. Окончателната оценка за все-
ки         състезател е сбор от точките на всички оценители, разделен на броят им. 

 

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. 
 

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 се извършва въз основа на най-голям брой точки (сума от точките на всичките 
оценители разделен на броят им). 
 

5. Правилата и критериите за оценка се подготвят от националната комисия. 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  
 

ГОТВАЧ: 
1. Външен вид и работно облекло 
2. Лична хигиена и хигиена на работното място 
3. Безопасност при работа със съдове и инвентар 
4. Ефективност при използване на ресурси и хранителните продукти (минимум отпадъци) 
5. Организация и техника на работа 
6. Прецизност на изпълнение  
7. Оригиналност, новаторство при приготвяне и оформяне 
8. Вкусови качества 
9. Работа в екип 
10. Умение за презентиране на ястията на български език и чужд език по избор, който се заявява 
предварително 
 

СЕРВИТЬОР 
1. Външен вид и работно облекло 
2. Лична хигиена и хигиена на работното място 
3. Организация и техника на работа 
4. Прецизност на изпълнение при сервиране на храни и напитки 
5. Представяне на вино и съчетаване на храните и напитките 
6. Декантиране на вино 
7. Работа в екип 
8. Познания за технологията на приготвяната от готвача храна 
9. Умение за водене на диалог на английски език или друг чужд език по избор, който се заявява 
предварително за осигуряване на гост, владеещ съответния чужд език 
 

VІІІ. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ 
1. МОН – осигуряване на грамоти за първенците и за участие на всички, нощувки и хранене на 
участниците в състезанието. 
2. АУРХБ 
3. Работодатели – осигуряват награди за участниците. 
4. Училищата. 
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І. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
Да се осигури възможност: 
- за демонстриране на 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  
В състезанието участват ученици от ХІ и ХІІ клас на професионалните гимназии и професионал-
ните училища, обучаващи се по професии, свързани с хлебопроизводството и сладкарството,     
които не са участвали в регионални и национални състезания през минали години. 
 

ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
1. Първи кръг – Училищен. Срок за провеждане – до 22.02.2015 г. 
2. Втори кръг - Регионален. Срок за провеждане – 13-14.03.2015 г. Ще се проведе в  
градовете: 
- Габрово - за областите Варна, Добрич, Силистра, Разград, Шумен, Габрово, Ловеч, Велико         
Търново, Плевен, Русе, Търговище; 
- Сливен - за областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Кърджали, Хасково, Пазарджик, 
Пловдив и Смолян; 
- Велинград - Благоевград, Кюстендил, Перник, София-област, София-град, Видин, Враца и           
Монтана. 
3. Трети кръг - Национално състезание. Срок за провеждане – 23–25.04.2015 г.  
Седма панорама на професионалното образование - 10 хлебар-сладкари.  
Място за провеждане – гр. Пловдив 
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, свързани с хлебопроизводството и сладкарството. 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
Изисквания за всички кръгове на състезанието: 
1.Преди началото на практическата част на състезанието всички участници се инструктират за 
безопасна работа на работното място и в работилницата, като всеки участник се подписва в       
инструктажна книга. Задължително се осигурява присъствие на медицинско лице за оказване на 
медицинска помощ при нужда. За целта се оборудва аптечка. 
2. Всички състезатели са с работно облекло, което включва: 

-бадж (карта на състезател); 
-куртка, престилка, дълъг панталон, шапка или мрежа за коса; 
-затворени гумени обувки; 
-кърпи за подсушаване; 
-кърпи за почистване; 
-работни инструменти, необходими на състезателя, които не са включени в                            
предварително изпратената листа. 
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3. Организаторите осигуряват равностойни изправни топлинни съоръжения. Участниците сами 
подсигуряват необходимите им продукти, съдове, прибори, инвентар, хладилни чанти за          
съхранение на продуктите. 
 

4. По време на състезанието не се допуска присъствието на учители специалисти, а само на        
оценителите. На разположение е специалист, който има задължението да отстранява възникна-
ли повреди по топлинните съоръжения или други непредвидени обстоятелства. 
 

5. Началото и краят на състезанието са предварително определени по график с продължител-
ност 2,5 часа. 
 

6. Участници, явили се след обявеното начало, не се допускат до състезанието. 
 

7. Не се допуска участие на състезатели със симптоми на настинка, неразположение, след           
употреба на алкохол или наркотични вещества. 
 

8. Преди старта на състезанието се определя работното място на всеки участник. 
 

9. Състезателите имат право да използват оборудване само от своето работно място.  
 

10. Състезателите нямат право да заемат продукти или пособия от други работни места или от 
други участници. 
 

11. Всички участници разполагат с 2,5 часа, в рамките на които трябва: 
- да приготвят напълно избраните от тях две еднакви хлебни изделия с мляко и две еднакви 
сладкарски изделия с мляко; 
-да аранжират готовите изделия на две места – за оценка от журито и за експониране (по едно от 
двата вида изделия на двете места). 
 

12. Всички състезатели трябва да носят собствени продукти, инструменти за работа, съдове, 
прибори и инвентар и да се грижат за тяхното съхранение.  
 

13. За всяко нарушение на установения ред за провеждане на състезанието комисията                  
санкционира състезателя с отнемане на точки. При груби нарушения той 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 състезанието. 
 

14. Регионалните инспекторати по образованието определят училище домакин за провеждане 
на регионалния и на националния кръг и уведомяват писмено училищата, които ще участват със 
състезатели, за мястото и часа на пристигане, регистрация, мястото за нощуване, мястото за    
провеждане на състезанието и разписанието на превозните средства. Изпращат програма и          
регламент за провеждане на състезанието. Съдействат за разгласяването на резултатите от          
състезанието в медиите и за укрепването на контактите на професионалните гимназии с             
представители на бизнеса и браншовите организации, както и за развитието им в публично-
частни партньорства.  
 

15. Директорът на училището домакин определя със заповед комисия за организиране,            
провеждане и оценяване на регионалното състезание, състояща се от членове и председател. За 
председател и членове на комисията се избират представители на структури на браншови            
организации и фирми-производители от региона.  
 

16. Училището домакин съвместно с РИО на МОН осигурява организацията за провеждане на      
състезанието съобразно броя на участниците, осъществява контакт с директорите на  професио-
налните гимназии - участници в състезанието, и предоставя всички състезателни материали. 
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17. 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, в училището домакин и в МОН, дирекция ОПОС. 
 

18. След приключване на регионалния кръг всеки РИО изпраща в седемдневен срок препис от 
протокола с резултатите от състезанието, подписан от комисията и председателя й в МОН,       
дирекция ОПОС, в РИО-Пловдив и в училището домакин на националното състезание. 
 

19. За участие в националния кръг се допускат ученици, заели първите три места от                           
регионалния кръг на състезанието. Те се придружават от един учител и носят работно облекло и 
описаните в регламента продукти, съдове, инвентар и пособия, които декларират преди                
участието си. 
 

20. Желателно е класиралите се на първите три места участници и техните учители да бъдат 
наградени и резултатите от състезанието да бъдат оповестени по подходящ начин в медиите. 
 

VІ. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
Състезанието се състои от практическо приложение на формирани в процеса на обучението       
знания и умения за: 
1. Приготвяне на хлебно и сладкарско изделие по избор, като се спазва задължителното           
изискване за влагане на мляко и в хлебното изделие и в сладкарското изделие. 
2. Представяне на готовите изделия. 
 

VІІ. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  
1. Системата за оценяване е точкова. Максималният брой точки за практическото изпълнение на 
заданието е 100. Окончателната оценка за всеки състезател е сбор от точките на всички             
оценители, разделен на техния брой. 
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. 
3. Всеки член на оценителната комисия, включително председателят, попълва оценъчна карта за 
всеки от състезателите и вписва определения от него брой точки. Картите за оценка се           
обобщават и вписват в протокол за класиране на участниците. 
4. Класирането се извършва въз основа на най-голям брой точки (сума от точките на всичките 
оценители, разделен на техния брой). 
5. Правилата и критериите за оценка се подготвят от националната комисия. 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  
1. Външен вид и работно облекло 
2. Лична хигиена и хигиена на работното място 
3. Безопасност при работа със съоръжения, инструменти и инвентар 
4. Ефективност на оползотворяване на влаганите хранителни продукти 
5. Организация и техника на работа 
6. Прецизност на изпълнението 
7. Оригиналност и новаторство при приготвяне и оформяне 
8. Вкусови качества 
9. Умения за представяне на готовите изделия 
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