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ПРОФЕСИЯ: РЕСТОРАНТЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ: ГОТВАЧ



За професията 

Дейностите по изпълнение и 

управление в ресторанти и 

други заведения за

обществено хранене и 

развлечения.



Готвачът

• Осъществява дейностите по изработване на 

храните в заведенията за хранене и развлечения

(ресторанти, сладкарници, кафенета и др.). 

• Осигурява качество на предлаганите услуги. 

• Носи отговорност за спазването на санитарно-

хигиенните изисквания за безопасност на храните

и спазва условията за здравословни и безопасни

условия на труд.



ГОТВАЧЪТ

• Осъществява приготвянето на ястията в кухнята.

• Планиране на асортимента от ястия и напитки, 

• Отговаря за планирането, приема и съхранението

на хранителните продукти, 

• Изготвя нови рецепти, 

• Изработва меню на ресторанта,

• Осъществява и спазването на технологичния

процес за производство на ястия и напитки.



ГОТВАЧЪТ

Ръководи кухнята

Осъществява за
цялостната

производствена
дейност.

Осигурява високо
качество на

производството,
съответстващо на

категорията на
заведението.



Придобиват се знания за

1

-Различ-
ните
видове
храни и 
напитки, 
продуктите,
правилата
за техния
подбор, 
доставка, 
съхранение
и 
обработка

2

-Стандарти-
те за
приготвяне 
на храни, 
подреждан
е и 
декориране
на масите; 
вида и 
предназнач
ението на
всички
прибори на
масата

3

-Организир
ане и 
провеж-
дане на 
технологич-
ния процес
на
производст
во на
различни
ястия, 
напитки и 
тяхното
сервиране

4

-Планиране
асортимен-
та от ястия 
и напитки, 
разработва
не меню, 
създаване
и 
въвеждане 
на нови 
рецепти

5

-Калкулира-
не цените 
на 
предлагани
те стоки и 
услуги, 
контролира
не 
отчитането 
на 
дневните
обороти

6

-Познаване 
правилата
за
поведение
и добри
обноски
при
обслужва-
не на
клиенти.



РЕАЛИЗАЦИЯ В 
СТРУКТУРАТА НА 

РЕСТОРАНТьОРСКИЯ 

БИЗНЕС

- изпълнителски персонал

- ръководен персонал

Помощник-готвач

Готвач 

Главен готвач

Шеф



Документи за записване

Свидетелство за основно образование 

Заявление за записване

Медицинско свидетелство, че 
професията не е противопoказна



За обучението 

Срок на обучение – 5 години

Чужд език – английски език

Форма на обучение - дуална



СЕРТИФИКАТИ

диплома за средно 

образование 

свидетелство за

професионална квалификация

При завършване на 12. клас



ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ

E-mail: pgtsamokov@abv.bg
тел: 0722 66427/0884772747

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016835970882
website: www.pgtsamokov.org

mailto:pgtsamokov@abv.bg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016835970882

