
50 години традиция и професионализъм - сега и завинаги! 

 
Учебната 2019/2020 година  в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя 

преминава под знака на 50 годишния юбилей на училището. 

 Най-безспорният факт за качеството на професионалното образование в ПГТ „Алеко 

Константинов“, град Банкя, са успехите на учениците в различни състезания по професиите.  

 

 Три поредни години – 1975, 1976 и 1977  - училището е първенец в провеждането на 

състезания между училищата към Комитета по туризъм  - това са училища от Търговище, 

Смолян, Слънчев бряг, Старо Оряхово. Престижът на училището бързо расте. Най-голяма 

заслуга в добрата професионална подготовка на учениците имат учителите по практика Росица 

Алексиева, Иванка Свиленова, Цветан Димитров, Елена Чавдарова.  

 

 През учебната 1995/96 година учителите по професионална подготовка са поканени от 

председателя на Съюза на частните хотелиери в България – господин Лазаров – да проведат 

обмяна на опит в Българо-холандския институт по туристически мениджмънт в курортен 

комплекс „Албена“ и в Института по мениджмънт в туризма – в град Варна. 

 

 През учебната 1999/2000 година под ръководството на госпожа Вълкана Радукова 

ученици от училището печелят първо място на републиканско състезание за най-добър 

сервитьор „Панорама 2000“. 

 

 От учебната 2006-2007г. ПГ по туризъм ежегодно участва в организираните от МОН, 

Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България и други институции 

състезания по професии в категориите за „Най-добър млад барман, сервитьор, готвач и хлебар-

сладкар“  на училищно, регионално и национално ниво.  

  

В последните години нашите ученици печелят: 

 

Учебна 2006/2007 година  

- Х Национално юбилейно състезание в гр.Банско – I място за „Най-добър млад 

сладкар“. 

- „Пролетна кулинарна фиеста – Хисар 2007“ – едно отборно I място и едно 

индивидуално I място за предястие. 

- Национално състезание „Пролет в Несебър“ – специална награда за най-добра 

тематична маса. 

 

Учебна 2007/2008 година 

- Теодор Младенов - първо място за „Най-добър млад готвач на България“ - 

конкурс за млади готвачи „Гурмино“, 

  Учебна 2008/2009 година  

 

- Цветан Първанов - второ място на Националното състезание за бармани. 

Учебна 2009/2010 година  

- Национален кръг на състезанието, организирано от МОН, за „Най-добър млад 

готвач, сервитьор, барман“ – три втори места. 



- „Празнична кулинарна фиеста“ – гр. Хисаря – първо отборно място. 

Учебна 2010/2011 година 

- Национален кръг на състезание, организирано от МОН, за „Най-добър млад 

готвач, сервитьор, барман и хлебар-сладкар“  - две първи, две втори места и едно 

трето място. 

- Национално състезание, организирано от АУРХБ за „Най-добър млад готвач, 

сервитьор, барман и хлебар- сладкар“ – второ място в категорията за „Най-добър 

млад барман“. 

 

 През февруари 2011 година ПГТ- Банкя е домакин на регионалния кръг на състезанието 

за „Най-добър млад готвач, сервитьор, барман и хлебар-сладкар“, организирано от 

Министерството на образованието, науката и технологиите, съвместно с Регионалния 

инспекторат по образованието – София - град. Участват 56 ученици от 18 училища на 8 области 

от Западна България. Училището завоюва първо място в две категории - „Най-добър млад 

готвач“  и „Най-добър млад сервитьор“, както и второ място също в две категории - „Най-добър 

млад хлебар-сладкар“ и „Най-добър млад барман“. През април 2011 година в рамките на Трета 

панорама на професионалното образование – Варна 2011, учениците ни печелят трето място в 

категорията „Най-добър млад барман“.  

 

 На 18 ноември 2011година в курортен комплекс „Златни пясъци“ се провежда и 

петнадесетото национално състезание „Кулинарна импресия – Варна 2011“ за най-добър млад 

готвач, сладкар, сервитьор-сомелиер и барман под егидата на Асоциацията на училищата по 

ресторантьорство и хотелиерство в България. Там учениците ни се класират на трето място в 

категорията „Най-добър млад барман“. 

 

         Учебна 2012/2013 година 

        - Три първи места и едно трето място на регионалния кръг на състезанието за „Най-

добър млад готвач, сервитьор, барман и хлебар-сладкар“ в град Пирдоп. 

 
Учебна 2013/2014 година 

- Регинално състезание за „Най-добър млад готвач, сервитьор и барман“- гр. Русе – 

първо място за категория „Най-добър млад сервитьор“. 

- Национален кръг на състезанието  за „Най-добър млад готвач, сервитьор и 

барман“ в рамките на Шестата панорама на професионалното образование – 

Пловдив 2014г.  – трето място в категорията за „Най-добър млад барман“. 

 Учебна 2015/2016 година 

- Национален кръг на състезанието за „Най-добър млад готвач, сервитьор, барман“ 

в рамките на Осма панорама на професионалното образование – Пловдив 2016 г. 

- Йордан Спасов Йорданов от XI в клас - I място в категорията за „Най-добър 

млад сервитьор“. 

  Учебна 2016/2017 година  

- Регионален кръг на състезанието за „Най-добър млад готвач, сервитьор и 

барман“  - Красимир Адамов - второ място в категорията  „Най-добър млад 

сервитьор“.  

- Дейвид Михайлов - второ място в категорията   „Най-добър млад барман“.  



 

 

 

  Учебна 2017/2018 година  

- Регионален кръг на състезанието „Най-добър млад готвач, сервитьор, барман“, 

град Перник - Иван Георгиев Костов от XI в клас - първо място в категория „Най-

добър млад сервитьор“    

- Кристиян Цветелинов Ганчев от  XI д клас -  трето място в категория „Най-добър  

млад барман“. 

Учебна 2018/2019 година  

- Регионалния кръг на състезанието „Най-добър млад барман, сервитьор, готвач“, 

град Разлог - I място в категория „Най-добър млад барман“. 

- Първото национално състезание за „Най-добър млад хотелиер“ – гр.Варна, 

организарано от АУХР в България - Кристиян Янакиев – плакет. 

Традициите, следвани от ученолюбиви и старателни ученици, които се стремят към 

успеха, продължават. А техните учители следват своята мисия да влагат сърце и всеотдайност, да 

бъдат мост между поколенията. 

Показателен е и фактът, че наши възпитаници са на ключови професионални позиции в 

най-престижните хотели и ресторанти. Гордеем се с имената на  Иван Манчев, Андре Токев,  Виктор 

Ангелов, Павел Павлов, Весела Игнатова, Христо Александров, Иван Александров, Кристиян Василев и 

много други. Наши възпитаници са изявени личности в обществено политическия живот- Павел Чернев, 

Филип Харманджиев, Милена Милотинова, Григорий Недялков.Актьорите – Борис Георгиев и Владо 

Карамазов.  

 


