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Тази книга е предназначена за студенти по програмата 

на професионално направление 3.9. „Туризъм” за ОКС 

„професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър”, 

изучаващи дисциплината „Обслужване в Заведения за 

Хранене и Развлечения” и „Технология и организация 

на Ресторантьорството”. Тя е съобразена с учебните 

програми, но не изчерпва целия кръг от разглеждани 

проблематики и въпроси.  

Целта на учебника е да подпомогне студентите при 

тяхната самостоятелна подготовка, като същевременно се даде възможност те сами да проверят нивото на 

своите знания по изучаваните въпроси, чрез изпитни тестове и практически задачи  по дисциплината. 

Учебникът има за цел да запознае студентите с мениджмънта и операциите по обслужване в основната 

ресторантьорска дейност. Чрез натрупване на необходимите теоретични и практически знания за 

технологията и организацията на обслужване и навлизане на съвременните постижения на науката в 

ресторантьорската индустрия, се създават условия за прилагане на знанията и внедряването им в 

практиката. Изпълняване на съвременните форми на обслужване и спазване на техниките на работа и 

стандартите, води до подобряване на качеството и увеличава удовлетвореността на съвременния турист. 

Структурата и качеството на ресторантьорския продукт и неговите две съставки, кулинарен продукт и 

технология на обслужване създават възможност за анализ и внедряване на стандартите по обслужване. 

Учебника се доближава до тенденциите в практиката и се стреми към повишаване на качеството на 

комплексния туристически продукт, чрез ефективно прилагане на техники и технологии в ресторантьорката 

дейност. Дава  се възможност за навлизане в конкретиката по теоретико методологичните теми и се създават 

условия за задаване на практически методики и подходи в определени техники и правила  свързани с 

конкретни случай, като организация на работа и форми на обслужване отразени в дидактически ръководства. 

Съдържателността на методиките провокират към самостоятелна работа и форми на контрол и самоконтрол 

на знанията, практическите умения и компетенции. Методиките са насочени така, че да засвидетелстват 

инструменти за контрол на компетенции и са в пряка връзка с интересите на бизнеса и критериалностите на 

работодателите. Учебника води до очаквани резултати свързани с практико-приложна реализация и 

мотивация на студентите, при овладяване и прилагане на конкретни техники и стандарти.                                 
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