






➢ Име, презиме, фамилия: Татяна Савелова Малакова

➢ Настояща работа: Професионална гимназия по 

механизация на селското стопанство „Пейо Крачолов

Яворов“, гр. Гоце Делчев

➢ Националност: България

➢ Адрес: ул. „Дунав“ №41, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, 

обл. Благоевград

➢ Рождена дата: 09.01.1963 г.

➢ Образование: Висше, степен-магистър

➢ Заемана длъжност: Преподавател по ХВП на ученици от 

ІХ до ХІІ клас

➢ Педагогически стаж: 25 години

➢ Информация за връзка: t_malakova@abv.bg



➢ Висш институт по хранителна и вкусова 

промишленост,гр. Пловдив, спец. Технология 

на растителните, хранителни и вкусови 

продукти,1986 г.

➢ Педагогика – ВПИ, гр. Благоевград, 1995 г. 

➢ Пето ПКС – Департамент за информация и 

усъвършенстване на учители, гр. София, 2013г.



➢ Удостоверение №01-1908/19.07.2006 г. за завършен 
курс на обучение „Базови и специфични 
компютърни умения на учители по Професионална 
подготовка“

➢ Удостоверение за завършeно обучение на тема 
„Увеличаване на възможностите за придобиване на 
професионална квалификация, за повишаване на 
пригодността на заетост и на социалната 
интеграция, чрез създаване на Система за 
индентифициране и признаване на неформално и 
самостоятелно придобити знания, умения и 
компетентности“ за КОНСУЛТАНТ



➢ Сертификат за завършен курс „Превенция от 

отпадане на учениците от училище“-2007 г.

➢ Сертификат за завършен курс „Превенция на 

агресията в училище“-2007 г.

➢ Сертификат за „Подготовка и управление на 

проекти“-2007 г.

➢ Сертификат № КПС-СОП-2420 за завършен 

квалификационен курс „Обучение на 

педагогически специалисти за работа с деца и 

ученици със специални образователни 

потребности (СОП)“-2013 г. 



➢ Удостоверение с рег. №2847/30.11.2017 г.- Статут, 
права и задължения на педагогическия и 
непедагогическия персонал според уредбата на 
ЗПУО

➢ Удостоверение с рег. № 0078/05.11.2018 г.-
Интеркултурнто образование като средство за 
превенция на отпадането от училище 

➢ Удостоверение с рег. № 06.IST.004-126/11.12.2018 
г.-Разработване и прилагане на интерактивни 
форми и методи в процеса на обучение и оценяване

➢ Удостоверение с № 9429 от 14-15.12.2019 г. за 
участие в семинар, проведен в гр. Девин на тема 
„Ефективната комуникация в училище –
детерминант на успешно педагогическо 
взаимодействие“



1. Изграждане на добри взаимоотношения 

организационни връзки с:

➢ Управленския и административен персонал на 

училището

➢ Ученици и родители

➢ Учители от училището

➢ Колеги от други училища

2. Основни функции

➢ Планиране и подготовка на учебния процес



➢ Провеждане на обучение по: технология на 

кулинарната продукция, технологично 

обзавеждане на заведенията за хранене и 

развлечение, материалознание на 

хранителните продукти и сервиране

➢ Провеждане на консултативна дейност с 

ученици

➢ Използване на подходящи образователни 

стратегии, методи и техники, които:

- дават оптимален резултат в конкретна

учебна ситуация;



- отговарят на различни образователни

потребности на учениците;

- мотивират учениците и стимулират

личностното им развитие;

- реализират вътрешнопредметни и

междупредметни връзки.

➢ Обогатяване на учебния процес с интересни 

факти и занимателни елементи



3. Участия в състезания и награди

➢ Ученичката Вера Далова спечели 

националното отличие „Пазител на 

традициите“ в кулинарията през 2013 г.



➢ Регионално състезание „Най-добър млад 

готвач, сервитьор, барман“ – гр. София, 2011 г.



➢ Регионално състезание „Най-добър млад готвач, 

сервитьор, хлебар-сладкар барман“ – гр. 

Пирдоп, 2013 г.





➢ Регионално състезание „Най- добър млад 

готвач, сервитьор, хлебар-сладкар барман“ –

гр. Хисаря, 2014 г.



➢ Регионално състезание „Най- добър млад 

сервитьор“ – гр. Разлог, 2019 г.



➢ Второ място в ХІХ Национален ученически      

празник „За хляба наш…“, посветен на деня на 

земята – 22 април 2017 г., гр. Благоевград

с научна разработка „Обредни хлябове – минало       

и настояще“



➢ Второ място в ХХ Национален ученически 

празник „За хляба наш…“, посветен на деня на 

земята – 22 април 2018 г., 20-21 април-2018  

гр. Благоевградс научна разработка 

„Обогатяване на хляб с конопен протеинов 

изолат“



1.Използване на методики

➢ Анализ

➢ Беседи

➢ Презентации

➢ Демонстрации

2. Методически материали

➢ Образователни планове, програми и учебно-

методическа литература

➢ Използване на ИКТ в образователния процес-

презентации или част от уроци



3. Провеждане на открит урок-2016 г.



ОТКРИТ УРОК

Дефиниция на коктейл

ІІ. Класификация на смесени напитки

1. Според алкохолното съдържание

2. Според температурата на поднасяне

3. Според времето за консумация

4. Според количеството (дължината) на коктейла

5. Според въздействието

ІІІ. Основни методи за смесване на напитките

1. Смесване чрез разбъркване с барова лъжица

2. Смесване с ръчен шейкър

3. Смесване с блендер или с електрически миксер

4. Образуване на слоеве

5. „Свободно“ наливане

ІV. Сервиране на смесени напитки 

1. Сервиране на плота на бар-бюфета

2. Сервиране на масата в търговската зала на бара

3. Сервиране при бюфетни форми и специални случаи

V. Най-често използвани мерки в баровата практика



ОТКРИТ УРОК

І. Дефиниция на коктейл

Синя магия

40мл. водка

20мл. ликьор синьо кюрасо

60мл. спрайт

3 бр.  кубчета лед



ОТКРИТ УРОК

ІІ. Класификация на смесените напитки 

1. Според алкохолното съдържание

а) безалкохолни коктейли

➢ плодови безалкохолни коктейли

➢ зеленчукови безалкохолни коктейли

➢ млечни безалкохолни коктейли

б)средноалкохолни коктейли

в)високоалкохолни коктейли

2. Според температурата на поднасяне

а) студени коктейли

б) „стайни“ коктейли

в) топли коктейли

г) горещи коктейли



ОТКРИТ УРОК

3. Според времето за консумация

а) коктейли за преди хранене (аперативни)

б) коктейли за след хранене

4. Според количеството (дължината) на    коктейла

а) къси коктейли (short drinks)

б) дълги коктейли (long drinks)

5. Според въздействието

а) тонизиращи (подкрепящи)

джин дейзи



ОТКРИТ УРОК

б) възбуждащи

ягодово маргарита 

в) освежаващи

малинов шприц-охлаждащ

коктейл



ОТКРИТ УРОК

ирландско кафе – загряващ коктейл



ОТКРИТ УРОК

ІІІ. Основни методи за смесване на напитки

1. Смесване чрез разбъркване с барова лъжица

а) приготвяне на коктейли директно в чашата на 

консуматора

➢ охлаждане на чашата, в която ще се сервира 

коктейлът;

➢ поставяне на нов лед;

➢ наливане и смесване на напитките в чашата, в 

която ще се сервира коктейлът;

➢ гарниране и украсяване.



ОТКРИТ УРОК

Джин тоник

60 ml джин

60 ml тоник

Резен от лимон лайм



ОТКРИТ УРОК

б) приготвяне на коктейли в баровата чаша

➢ охлаждане на чашата, в която ще се сервира 

коктейлът;

➢ охлаждане на баровата чаша и лъжицата;

➢ наливане и смесване на напитките в баровата

чаша;

➢ прецеждане и наливане на напитките в 

чашата, в която ще се сервира коктейлът;

➢ гарниране и украсяване.



ОТКРИТ УРОК

Водка мартини

50 ml водка

10 ml бял вермут

2 бр. зелени 

маслини

3-4 капки лимон



ОТКРИТ УРОК

2. Смесване с ръчен шейкър

а) охлаждане на чашата, в която ще се сервира 
коктейлът;

б) охлаждане на шейкъра;

в) наливане на напитките в шейкъра

г) смесване на напитките;

➢ хоризонтално пред гърдите

➢ вертикално

➢ хоризонтално на нивото на рамото или над рамото

д) прецеждане и наливане на напитките в чашата, в 
която ще се сервира коктейлът;

е) гарниране и украсяване.



ОТКРИТ УРОК

Спортфил

1бр.   жълтък

20 ml течна сметана

10 ml гренадин

60 ml портокалов сок

60 ml сок от ананас



ОТКРИТ УРОК

3. Смесване с електрически миксер или блендер

а) охлаждане на чашата, в която ще се сервира 

коктейлът;

б) охлаждане на блендера;

в) наливане на напитките в блендера;

г) смесване на напитките;

д) прецеждане и наливане на напитките в 

чашата, в която ще се сервира коктейлът;

е) гарниране и украсяване.



ОТКРИТ УРОК

Пина колада

30 ml бял ром

30 ml кокосова сметана

90 ml сок от ананас

5 с.л. натрошен лед

резенче ананас-за украса



ОТКРИТ УРОК

4. Образуване на слоеве

Светофар 100 ml гъст сок от 

праскови (нектар)

100 ml сок от вишни

20 ml вода

15 ml безалкохолен сироп 

Blue Curacao

кръгчета портокал

коктейлни череши



ОТКРИТ УРОК

5. „Свободно“ наливане

ІV. Сервиране на смесени напитки

1. Сервиране на плота на бар-бюфета

2. Сервиране на маса в търговската зала на бара

а) с подносна табла

б) със сервитьорска количка

3. Сервиране при бюфетни форми и специални 

случаи



ОТКРИТ УРОК



4. Провеждане на открит урок-2017 г.

Казват, че човек трябва да опита професията на сервитьора 
поне веднъж в живота си, за да разбере, всъщност, че тя 
никак не е лесна. Прави са. Да бъдеш добър сервитьор е 
изкуство, за което някои хора просто не са надарени с 
необходимия талант - талантът да общуваш всеки ден. 



ОТКРИТ УРОК

МЕТОДИЧЕСКА КАРТА НА УРОК ПО СЕРВИРАНЕ   

НА ТЕМА „ПОДГОТОВКА НА ОФИСА, ИНВЕНТАРА И 
ТЪРГОВСКАТА ЗАЛА"

ДАТА: 05.12.2017 г.

УЧИТЕЛ: ТАТЯНА САВЕЛОВА МАЛАКОВА

І. ПРЕДМЕТ: СЕРВИРАНЕ 

ІІ. ОБЕКТ НА ПРЕДМЕТА: УЧЕНИЦИ ОТ ХІ КЛАС, ПРОФЕСИЯ 
ГОТВАЧ

ІІІ. РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 
РЕСТОРАНТА

ІV. ТЕМА: ПОДГОТОВКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ В РЕСТОРАНТА 

V. ТЕМА НА УРОКА/методическа единица/:  ПОДГОТОВКА НА 
ОФИСА, ИНВЕНТАРА И ТЪРГОВСКАТА ЗАЛА 

VІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 45 МИНУТИ

VІІ. ВИД НА УРОКА: ЗА НОВИ ЗНАНИЯ



VІІІ. ЦЕЛИ НА УРОКА:

а) Образователни- учениците да придобият знания какви
дейности трябва да се извършат, респективно кои 
подготвителни работи трябва да бъдат приключени
преди гостът да пристъпи прага на заведението.   

б) Възпитателни -повишаване на интереса към бъдещата 
професия; да се изгради естетически усет за красота при 
зареждане на маса.

в) Развиващи - поемане на индивидуална отговорност за 
изпълнението на конкретна задача; чувство за 
отговорност към детайлите като предпоставка за добро 
обслужване; развитие на креативно творческо мислене и 
въображение в търсенето на различни възможности за 
подреждане на маса и изграждане на приятна атмосфера 
за престоя на госта в заведението.



ІХ. ЗАДАЧИ:

учениците да усвоят правилата, на които се подчинява
редът при зареждане на масата и цялостното й 
оформление; да усвоят понятията активна площ за 
зареждане, антропометрични данни, зони за зареждане.

Х. МЕТОДИ И ПОХВАТИ: беседа, обяснение, презентация,
демонстрация – използван метод за по-добро онагледяване 
на урока, упражнение

ХІ. ОПОРНИ ПОНЯТИЯ: активна площ за зареждане; 
антропометрични данни; зони за зареждане

ХІІ. НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА: презентация; прибори/малки, 
средни и големи вилици; ножове и лъжици/; чаши/за вода, 
за бяло вино, за червено вино, за пенливо вино/; платнени 
салфетки; табла за сервиране.



ХІІІ.ДИДАКТИЧСКИ ПРИНЦИПИ 

✓ за съзнателност и активност; 

✓ за трайност на знанията;

✓ за достъпност на обучението –
изложеният материал да бъде съобразен 
с научната литература и да бъде 
предаван във форма, която е достъпна за 
учениците.



ЕТАПИ ПРОДЪЛЖИТЕЛОСТ ДЕЙНОСТИ ЦЕЛИ

1.Организационна

част 5 минути

Кратко обобщение 

на ученото от 

предходния час

✓ Опресняване на 

знанията;

✓ Настройка за темата.

2. Въвеждане на 

новите знания

32 минути

1.Офис

2. Запознаване с 

подготовката на 

офиса и инвентара 

в него

✓ Дефиниране на 

понятието „офис“;

✓ Възприемане на обща 

информация относно 

дейностите, които се 

извършват в офиса и за 

обзавеждането в него и 

каква подготвителна 

работа се извършва в 

него.

✓ Възприемане на обща 

информация за  

подготвителната  работа, 

която се извършва в 

офиса.



ЕТАПИ ПРОДЪЛЖИТЕЛОСТ ДЕЙНОСТИ ЦЕЛИ

3. Подготовка на 

търговската зала

✓ Запознаване на 

учениците с понятията 

активна площ за 

зареждане и зони за 

зареждане;

✓ Запознаване с правилата 

, на които се подчинява 

редът при зареждане на 

масата и цялостното ú 

оформление.

3. Рефлексия към 

темата 5 минути

Акцентиране 

върху основните 

моменти от темата

Да се обобщят основните 

моменти в урока

4. Поставяне на 

домашна работа 3 минути

По определено 

меню  да се 

означат(подредят) 

в съответните зони 

необходимите за 

консумация 

прибори.

Да се спомогне затвърждаване 

и отработване на основните 

правила при зареждане на 

маса



5.Интердисциплинарен урок на тема 
„Кръговрата в природата и организирането 
на кухнята и ресторанта“ – май 2019 г.
Участие в урока с:





Сами по себе си нитратите 
не представляват опасност 
за организма. Над 
определена концентрация 
обаче действат 
съдоразширяващо и 
понижават кръвното 
налягане.

Когато нитратите реагират 
под определена температура 
или химическо 
взаимодействие, те се 
превръщат в нитрити. Те 
навлизат в организма и се 
свързват с хемоглобина.



Хемоглобинът е основен 

транспортен фактор на 

кислорода, важен гарант 

за дишането. Именно това 

свойство на хемоглобина 

преустановяват 

нитритите.

При постъпването в 

организма на нитрити

след 4-6 часа се получава 

задух, гадене, диария, 

сърцебиене, болки в тила.



Най-богати на нитрати са 

зеленчуците и 

консервираните 

меса/колбаси и пушени 

меса/. Много по-малко е 

съдържанието им в 

млечните продукти и 

рибата. Някои растения 

имат способността да 

натрупват повече нитрати. 

Това са зеленчуците -

маруля, пресен чесън, 

зелен лук, спанак, червено 

цвекло, тиквички, цвекло, 



Спанакът и пресният лук 

съдържат най-високи 

количества на нитрати. 

Високи са и количествата 

в чесъна. 



Само половин час 

след разрязването 

на динята тя омеква 

и се превръща в 

безформена каша. 

По-едрите парчета 

заприличват на 

дунапренена гъба.



Пресните, незамразени меса 

обикновено се обработват с 

нитрати, за да запазят по-дълго 

свежия си цвят и мирис.

Консервирането с нитрати се 

оказва много коварно, тъй като 

месата се обработват топлинно. В 

процеса на топлинната 

обработка нитратите се 

превръщат в нитрити, които 

представ- вяват заплаха за 

здравето. А месата винаги се 

подлагат на топлинна обработка 

– пекат се, варят се, задушават се, 

пържат се, което неминуемо води 



➢ Обилно измиване и 

изкисване във вода на 

зеленчуците

➢ Отстраняване на „най-

нитратните” части на 

растенията- кочан и 

външни листа на зелето, 

корите и опашките на 

краставиците и 

тиквичките



➢ Консумация само на 

добре узрели плодове и 

зеленчуци

➢ При варене на зеленчуци 

трябва да се излее водата, 

в която са врели, още 

докато е гореща

➢ Купуване и консумация 

на зеленчуци със среден 

размер



➢ Консумация на 
зеленчукови салати с 
лимон, тъй като той 
съдържа много витамин С, 
препятстващ образуването 
на нитрити и 
нитрозамини

➢ Да се избягва 
претоплянето на супи и 
ястия

➢ Да се ограничи 
консумацията на колбаси 
и пушени меса





6.Грамоти и номинации

➢ Грамота за проява на творчески устрем и 

постигнат висок професионализъм през 

2011/2012 учебна година-община Гоце Дилчев

➢ Грамота за участие в регионално състезание 

„Най-добър млад готвач, сервитьор, хлебар-

сладкар и барман“-гр. София, 2011 г.

➢ Номинация за принос в образованието „Златен 

гълъб“-2016 г.



Новини от Гоце Делчев и региона

Учители от Гоце Делчев получиха наградата 

„Неофит Рилски“

https://goceto.com/novini-ot-gotze-delchev-i-regiona/1428-uchiteli-ot-

gotze-delchev-poluchiha-nagradata-neofit 

rilski.html?fbclid=IwAR0oCB0hYDGgnumf8ph_gm9RaZZjm49AImc76F

JM3XCrdc2rDXsrm-ev4IE

https://goceto.com/novini-ot-gotze-delchev-i-regiona/1428-uchiteli-ot-gotze-delchev-poluchiha-nagradata-neofit-rilski.html?fbclid=IwAR0oCB0hYDGgnumf8ph_gm9RaZZjm49AImc76FJM3XCrdc2rDXsrm-ev4IE


Най - високото признание "Неофит Рилски" получиха 
учители от Гоце Делчев. Престижната награда 
"Неофит Рилски" бе връчена на инж. Татяна 
Малакова, старши учител по професионална 
подготовка - теория и практика в ПГ по МСС "Пейо 
Кр. Яворов" - Гоце Делчев.

Церемонията по награждаването се състоя на 23 
май в град Благоевград.

Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от 
Министерството на образованието и науката на 
изявени учители и директори на детски градини, 
училища и обслужващи звена в сферата на 
образованието за дългогодишната им цялостна 
високопрофесионална трудова дейност и приноса им в 
развитието на образователното дело в България.





Проект „Успех“ – клуб „Природни, 

архитектурни забележителности и 

ваканционни селища“ - 2013 г.



Проект „Нова възможност за моето 

бъдеще“ – 2013 г. и 2014 г.

Проект „Твоят час“- „Химия в 

кулинарната практика – Пъстра 

трапеза“ – 2017 г.



Проект „Ученически практики“ 

2013/2014 г.

2014/2015 г.

2018 г.



1.Участие в оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси-проект „Успех“, 

2012г. и 2013г.

2.Участие в оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси-проект „Ученически 

практики“, 2013г., 2013/2014г., 2014/2015г., 

2016/2017 г. и 2017/2018 г.

3.Участие в оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси-проект „Нова 

възможност за моето бъдеще“, 2014г.



4.Подготовка и участие в ден на професиите

2010 г.



Ден на професиите -2013 г.



Ден на професиите-2015 г.



Ден на професиите-2016 г.



5.Подготовка и участие в „Пъстра трапеза“-

гр. Благоевград, 2010 г.



„Пъстра трапеза“-гр. Благоевград, 2011 г.



6.Подготовка и участие в проект „Младежта 

в действие“ – 2011 г.



7.Подготовка и участие в Еньовден в 

с. Делчево-2013 г.



Еньовден, с. Делчево – 2016 г.



Еньовден, с. Делчево-2016 г.



Еньовден, с. Делчево – 2017 г.



Еньовден, с. Делчево – 2018 г.



Еньовден, с. Делчево – 2019 г.



8.Седмица на здравословното хранене-2016г.



9.Европейки ден на здравословното 

хранене – 08.11. 2018 г.



10.Детски фолклорен сбор, с.Ковачевца-2016 г.



11. ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИЕТО в село Балдево, 

комплекс „Боже име“, съвместно с Фондация „Неврокоп 1“

10.06.2017 г.



12.Празник на местната инициацитива –

октомври 2018 г.



Празник на местната инициатива –19.10.2019 г. 



13.Участие в издаването на юбилеен сборник -

60 ГОДИНИ ЖИВЕЕМ И ГОРИМ – 2019 г.



14. Участие в Европейския ден на спорта с 

презентация за здравословното хранене –

октомври 2020 г.



ИЗГОТВИЛ: ЙОАННА ТЕПАВИЧАРОВА

УЧ-КА ОТ ХІІ А КЛАС

СПЕЦ. ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И

НАПИТКИ



КАКВИ ХРАНИ ТРЯБВА ДА ЯДЕМ, АКО 
ИСКАМЕ ДА СЕ ХРАНИМ 

ЗДРАВОСЛОВНО?

Храната е жизнено 
необходима за човека. За да се 
развива и расте нормално 
човешкият организъм се нуждае 
от разнообразна храна.

По своя произход храната 
бива :

➢ Растителна

➢Животинска

➢Гъбна(ядливи гъби)



Тя съдържа 
хранителни вещества, 
без които организмът 
не може да 
съществува като 
въглехидрати, 
мазнини, белтъци. 
Освен от хранителни 
вещества организмът 
се нуждае от вода, 
минерални вещества 
и витамини.



Трябва да се наблегне главно 
на непреработените храни. Когато те 
не са преработени изкуствено, в тях не 
се съдържа само въглехидрати, само 
мазнини или само протеини:

➢ Чисти меса- под чисто месо 
разбираме месо, което не съдържа 
мазнини и кожа. Месото е основен 
източник на протеин;

➢ Риба- да се консумират риби като 
сьомга, херинга, пъстърва. Те са 
източник на ненаситени мазнини, 
омега-3 мастни киселини и протеин;

➢ Сурови ядки и семена - те са 
източник главно на полезни мазнини, 
витамини и минерали;

➢ Зеленчуци - всички видове зеленчуци 
са източник на минерали, фибри и 
витамини;

➢ Млечни продукти - те са източник на 
мазнини, въглехидрати, протеини, 
витамини и минерали;

➢ Плодове - те са източник на фибри, 
витамини и минерали;

➢ Пълнозърнести   те са богати на 
комплексни въглехидрати, витамини и 
минерали.



СЪВЕТИ КАК ДА СЕ ХРАНИМ 
ЗДРАВОСЛОВНО 

1. Да ядем истинска храна – прясна, 
необработена и нерафинирана 
храна. Истинската храна няма етикети, 
съдържание, химически добавки, 
подобрители на вкуса и изкуствени 
оцветители. Това са зеленчуци, плодове, 
ядки и семена, кълнове, диви риби, 
органични яйца и месо и т.н.

Да се опитаме  да се храним колкото 
се може по-близо до природата. Тъй 
като колкото по-отдалечена е храната 
от своя източник, толкова по-изкуствена 
и нездравословна става тя.



2. Да се храним цветно –
да избираме възможно 
най-голямо разнообразие 
от плодове и зеленчуци с 
различни цветове. 
Различното оцветяване се 
дължи на различните 
фитохимикали, които се 
съдържат във всеки отделен 
плод или зеленчук –
компоненти от 
изключителна важност за 
здравето ви. Колкото по-
богата е „палитрата“ на 
нашата диета, толкова 
повече и по-разнообразни 
полезни компоненти  
приемаме.



3. Да спрем да се храним когато сме се 

заситили на 80% – една от основните причини за 

затлъстяване е преяждането. Човек трябва да 

усеща лек глад, когато става от масата и е 

хубаво да изчака известно време след хранене, 

за да усети засищане, тъй като чувството за 

ситост не идва веднага и по този начин ние 

продължаваме да ядем, дори когато сме сити.

4. Да бъдем предпазливи по отношение на 

храни, които се рекламират – в по-голямата си 

част това са преработени храни, фаст фууд, 

нездравословни храни, съдържащи консерванти 

и оцветители.



5. Да пием много вода – водата е живот. 
Както всички знаем, ние самите сме 
изградени от 55% до 75% вода. Затова е 
много важно да приемаме достатъчно 
количество чиста вода – специалистите 
препоръчват изпитата вода да е около 3% от 
теглото ви на ден. Например, ако тежим 70 
кг, препоръчително е да се пие 2.1 литра 
вода всеки ден.

6. Да не изключваме цяла група храни от 
диетата си, тъй като здравословното 
хранене е балансирано хранене – много 
„магически“ диети, които обещават 
страхотни и светкавични резултати, 
предполагат изключването изцяло на 
въглехидрати или мазнини от диетата или 
изцяло хранене само с протеини. Това не е 
напълно здравословно и може дори да 
бъде опасно за организма и да предизвика 
някои заболявания при предразположени 
хора.

https://nutrigen.bg/речник/%d0%b2%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%85%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/
https://nutrigen.bg/речник/%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
https://nutrigen.bg/речник/%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%82%d1%8a%d1%86%d0%b8/


7. По време на дистанционното 
обучение да не се храним пред 
компютъра – храненето пред 
компютъра е най-големият враг на 
хората, които искат да са красиви. 
Човек не забелязва колко яде, докато 
е пред него и това води до 
затлъстяване.

8. Да не се храним при силна музика 
– силната музика стимулира и 
увеличава стреса. Затова на хората 
им се дояждат мазни чийзбургери и 
пържени картофи. Тихата музика 
предразполага избора на по-
здравословна храна, например 
салата.

9. Да се наслаждаваме на храната 
си – да се храним бавно, без стрес, 
без бързане и без да гледаме 
телевизия. Да седнем спокойно и да 
се насладим на всяка една хапка, за 
предпочитане в компанията на 
любимите си хора.



ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО 
ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Родителите могат да допринесат за 
здравето, растежа и развитието на децата, 
ако спазват следните препоръки:
1. Да осигурят на децата пълноценна и 
разнообразна храна.
2. Да включват зърнени храни и/или картофи 
в храненето на децата няколко пъти дневно.
3. Ежедневно да дават на децата 
разнообразни зеленчуци и плодове, за 
предпочитане сурови.
4. Да включват всеки ден мляко и млечни 
продукти с намалено съдържание на 
мазнини и сол.
5. Да избират постни меса, замествайте 
често месото и месните продукти с риба 
или бобови храни.
6. Да ограничават общо приема на мазнини 
от децата, особено на животинските. При 
готвене да се заместват животинските 
мазнини с растителни масла.



7. Да се ограничат приема на 
захар, захарни и сладкарски 
продукти от децата, да се избягва 
да им предлагат безалкохолни 
напитки, съдържащи захар.
8. Да се ограничават употребата на 
сол при приготвяне на ястията, да се 
намали консумацията на солени 
храни от децата.
9. Да се осигурят на децата 
достатъчен прием на вода и 
течности.
10. Да се приготвя и да се 
съхранява храната по начин, 
осигуряващ нейната безопасност.
11. Да се включват децата в 
приготвянето на храната.
12. Да се осигурят физическа 
активност на децата всеки ден.



Здравословното хранене е ключ към 
добро здраве и успех в училище. 
Здравословно е разнообразното, 
балансирано и редовно хранене.

За да растем здрави и силни, трябва 
да се опитаме да спазваме следните 12 
препоръки за здравословно хранене:
1. Да консумираме разнообразна храна. 
Да отделяме достатъчно време за 
хранене в приятна и спокойна 
атмосфера
2. Да не пропускаме сутрешната 
закуска, да се храним  редовно
3. Да консумираме зърнени храни като 
важен източник на енергия, като
предпочитаме пълнозърнест хляб
4. Да консумираме повече зеленчуци и 
плодове, по възможност при всяко 
хранене
5. Да приемаме ежедневно мляко и 
млечни продукти
6. Да избираме месо без тлъстини, да 
заменяме месото по-често с риба, боб и 
леща



7. Да ограничаваме мазнините, 
особено животинските, да избягваме 
пържените храни 
8. Да ограничаваме приема на захар, 
захарни и сладкарски изделия, да 
избягваме консумацията на 
безалкохолни напитки, съдържащи 
захар 
9. Да намалим употребата на сол и 
консумацията на солени храни
10. Да приемаме ежедневно 
достатъчно вода и течности. Да не 
консумираме алкохолни напитки
11. Да поддържаме здравословно тегло 
и да бъдем физически активни всеки 
ден
12. Да спазваме хигиенните правила 
при хранене, приготвяне и съхранение 
на храните



КАКВИ ХРАНИ ТРЯБВА ДА ИЗБЯГВАМЕ 
ПРИ ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

Колбасите: имат ли място при 
здравословно хранене?

В колбасите освен примеси от 
животински останки и месо се добавят 
нитрати и нитрити. Тяхната цел е да 
удължат трайността на колбасите и да 
запазят пресният им търговски вид. При 
консумиране на месо минало през 
подобна обработка се увеличава риска 
от рак и сърдечносъдови болести. При 
обработка на месните продукти (грил 
или пушено месо) химичните реакции, 
които протичат при тези процедури могат 
доведат до образуването на вредни 
субстанции. Това се получава когато 
мазнината от месните продукти се стапя 
под въздействие на термичната 
обработка. Oбразувалите се 
субстанции /polycyclic aromatic
hydrocarbons/ са сходни до тези при 
горенето на нефтени продукти или 
цигареният дим.

https://en.wikipedia.org/wiki/Polycyclic_aromatic_hydrocarbon


Трансмазнините и тяхното място при здравословното 
хранене!

Както сами се досещаме при здравословно 
хранене транс мазнините нямат никакво място.

Консумацията на този „революционен продукт“ в историята 
на човешкото хранене единствено би довела до 
наднормено тегло, сърдечно-съдови болести и диабет.

Какво представляват трансмазнините? Транс-мазнини или 
транс-мастни киселини са създадени чрез химични процеси 
на добавяне на водород към течни растителни масла с цел 
втвърдяването им (маргарините).

Кои храни съдържат трансмазнини? Трансмазнините 
откриваме в: пържените картофи, чипсове, понички, купешки 
сладкиши и пайове, бисквити, тестото за пици, крекери.

Когато пазаруваме, да обърнем специално внимание на 
етикетите. Там, ако в описанието на етикета на продукта е 
отбелязано „частично хидрогенирани масла“, това означава, 
че тези продукти съдържат транс-мазнини.

Да избягваме още:

➢ готови банички и закуски, бутер тесто, промишлено 
произведени тестени изделия;

➢ солети, чипс, царевични пръчици;

➢ вафли и шоколади в състава на които пише, че съдържа 
„растителни мазнини“ (рядкост са шоколадите    с краве 
масло, което е по-полезно);

➢ растителната сметана – там единственият растителен 
елемент е хидрогенната мазнина;

➢ пакетите с пуканки за микровълова печка, както и тези в 
кината.



ДА ОБОБЩИМ!

Хранене, при което 
организмът ежедневно 
получава разнообразна и 
качествена храна в количества 
подходящи за възрастта и 
дейностите, които извършва, 
се нарича здравословно 
хранене.

В долната част на 
хранителната пирамида са 
показани храните, които 
трябва да консумираме най-
много – хляб, ориз, грахови и 
бобови храни, а също 
зеленчуци и плодове. В по-
малки количества трябва да 
консумираме яйца, млечни и 
месни продукти. Най-горната 
и най-тясната част на 
пирамидата съдържа храните, 
които трябва рядко да 
използваме – шоколад, 
сладолед, торти, газирани 
напитки, мазнини.



15. Участие в Националната седмица за достъп

до добра храна със „Зелен картон“ – 16-

24.10.2020 г.



Съвместно съжителство с 

други хора в интеркултурно 

обкръжение, в ситуации, в 

които комуникацията и 

екипната работа са от 

съществено значение.

Отлични комуникативни

умения; способност за 

работа в екип; коректност, 

отговорност,организираност.



2. Организационни и технически умения и 

компетенци

➢ Отлични организационни умения; добра 

координация

➢ Добра работа с компютри, умения, придобити в 

резултат на допълнителна квалиикация

3. Методически компетенции

➢ Учебни програми

➢ Календарно-тематични разпределения

➢ Методически разработки на уроци



І. ПРЕДМЕТ: СЕРВИРАНЕ 

ІІ. ОБЕКТ НА ПРЕДМЕТА: УЧЕНИЦИ ОТ ХІ КЛАС, 
ПРОФЕСИЯ: ГОТВАЧ

ІІІ. РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ 
НА РЕСТОРАНТА

ІV. ТЕМА: ПОДГОТВИТЕЛНА РАБОТА ЗА 
ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

V. ТЕМА НА УРОКА/методическа единица/: 
ПОДГОТОВКА НА ОФИСА, ИНВЕНТАРА И 
ТЪРГОВСКАТА ЗАЛА

VІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 45 МИНУТИ

VІІ. ВИД НА УРОКА: ЗА НОВИ ЗНАНИЯ



VІІІ. ЦЕЛИ НА УРОКА:

а) Образователни- учениците да придобият знания какви
дейности трябва да се извършат, респективно кои 
подготвителни работи трябва да бъдат приключени преди
гостът да пристъпи прага на заведението.   

б) Възпитателни - повишаване на интереса към бъдещата 
професия;да се изгради естетически усет за красота при 
зареждане на маса.

в) Развиващи - поемане на индивидуална отговорност за 
изпълнението на конкретна задача; чувство за отговорност
към детайлите като предпоставка за добро обслужване;

развитие на креативно творческо мислене и въображение в 
търсенето на различни възможности за подреждане на 
маса и изграждане на приятна атмосфера за престоя на 
госта в заведението.



ІХ. ЗАДАЧИ: учениците да усвоят правилата, на 
които се подчинява редът при зареждане на 
масата и цялостнто й оформление;

да усвоят понятията активна площ за 
зареждане, антропометрични данни, зони за 
зареждане.

Х. МЕТОДИ И ПОХВАТИ: беседа, обяснение, 
презентация, демонстрация – използван метод 
за по-добро онагледяване на урока, упражнение

ХІ. ОПОРНИ ПОНЯТИЯ: активна площ за 
зареждане; антропометрични данни; зони за 
зареждане



ХІІ. НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА: презентация; 
прибори/малки, средни и големи вилици; ножове и 
лъжици/; чаши/за вода, за бяло вино, за червено вино, 
за пенливо вино/; платнени салфетки; табла за 
сервиране.

ХІІІ.ЛОГИЧЕСКИ ПЛАН НА УЧЕБНОТО 
СЪДЪРЖАНИЕ
1. План на урока
а) уводна част на урока-организационно начало и 
запознаване на учениците с предстоящата тема на 
урока.
б) представяне на учебното съдържание и усвояването 
му от учениците.
2. Междупредметни връзки 
а) Учебна практика по сервиране
б) Технология на кулинарната продукция



3. Вътрешнопредметни връзки:Прибори за 

хранене-видове, предназначение и работа с тях; 

Характеристика и основни изисквания към 

персонала; Подготвителна работа на персонала

ХІV.ДИДАКТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ 

- за съзнателност и активност; 

- за трайност на знанията;

- за достъпност на обучението – изложения 

материал да бъде съобразен с научната 

литература и да бъде предаван във форма, която 

е достъпна за учениците.



ХV. ХОД НА УРОКА

Организация на класа за започване на учебния час

а) поздравяване на учениците;
б) проверка на посещаемостта на учениците;

в) създаване на подходяща атмосфера за работа.

2. Предисловие-актуализиране на знанията от 
предишни уроци, имащи отношение към темата на 
новия урок

3. Основна част

4. Заключителна част

5. Оценяване– поставят се оценки на учениците, 
взели активно участие.



➢ Преподаването е важна и отговорна задача за 

всеки учител. Учителят трябва да умее да 

разбира вътрешния свят на учениците, да 

стимулира техните интереси. 

➢ Стремя се да подготвям учениците за живота, 

за личностна и професионална реализация, за 

справяне с предизвикателствата, да бъдат 

конкурентноспособни на европейския пазар на 

труда, да бъдат личности и свободни граждани.

➢ „Да си учител е майсторство, то не е обикновен 

занаят, нещо повече – то е цяло изкуство.“

Ангел Грънчаров


