
                                
НАЦИОНАЛНО  ПЪРВЕНСТВО ЗА КОКТЕЙЛИ : ФОРМАТ, ПРАВИЛА 

И РЕГЛАМЕНТ  
 
 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ  
 

1. На Националното първенство за коктейли (Н.П.К) се допускат само членове на 
Българскатата Асоциация на Барманите (Б.А.Б). 

 
2. Националното  първенство за коктейли се състои от две Състезания – 
Състезание по Флеъртендинг, Състезание за Аперативен коктейл. 

 
3. Националното първенство за коктейли е организирано и подготвено от(Б.А.Б) в 
съответствие с Правилата и регламента на Световното първенство за коктейли. 
Комисия на (Б.А.Б), си запазва правото да отхвърли състезател, рецепта или име 
на рецепта, считани за неприемливи. 

 
4. Комисията на Националното първенство за коктейли, състояща се от 
Вицепрезидентът на Бългасската Асоциация на Барманите (БАБ), Секретариатът 
на БАБ и Президента на Страната- наблюдават Националното първенство за 
коктейли, провеждано в Страната. 
По време на Националното първенство за коктейли Комисията на Националното 
първенство за коктейли ще бъде подпомагана от Дегустиращо Жури, 
Техническо жури, както и четири (4) Подкомисии – Барова Комисия, Комисия 
на задната стая, Комисия на съдиите със стюарди и Комисия по оценяване и 
проверка.  

 
 

5. Всяки сътезател трябва да представи една (1) рецепта,  за Състезанието по 
Флеъртендинг или една за Състезанието за Коктейл за преди вечеря.   

6. Всички предоставени коктейли остават собственост на БАБ и на Асоциираните 
Членове на БАБ.  

 
7. С участието си в БАБ, състезателите дават съгласието си да предоставят правата 
на рецептата си и името на напитката на Комисията на НПК.  

 
8. Комисията на НПК си запазва правото на крайно решение по всеки въпрос, 
касаещ съдийството на Първенството. Всички решения на Комисията на НПК са 
окончателни.  

 
 
 
ОСНОВЕН ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО   
 

1. Участниците в НПК могат да се състезават в; 
 

I. Флеъртендинг (Свободен стил) 



         
II. Коктейл за преди вечеря  

 
       2. Участниците в Състезанието по Флеъртендинг и Преди вечеря, се състезават в 
квалификационни кръгове и Финал.  
      3. Участникът с най-висок резултат във всяко от тези  Състезания, ще бъде  обявен 
за победител в това състезание.  
 
     4. На победителите във  Състезанията се присъжда титлата Национален шампион на 
Българската Асоциация на Барманите.  
 
Участниците, който спечелят Гранд Финала получава покана да представят България на 
Годишното Общо Събрание на IBM и Световното Първенство за Коктейли на същата 
година като и да бъде гост на IBA (ще му бъдат покрити пътните разноски и престоя в 
хотел на пълен пансион)  
 
КАНДИДАТУРИ  
 
 
 
 

1. Кандидатурите за НПК трябва да бъдат подадени до определения срок (краен 
срок). Кандидатурите, подадени след това няма да бъдат приети (т.е. 
участниците няма да бъдат включени в състезанията) 

 
2. Участниците носят отговорност за рецептите, които са представили, да 
отговарят на посочените изисквания и правила за рецептите. 

 
3.  Кандидатства се с Коктейл (Шорт дринк) , но не с Шот и съдържанието трябва 
да бъде минимум 7 cl. 

 
4. Представените рецепти се считат за правилни и проверени, както и подписани от 
Президента на асоциацията и не се приемат никакви промени, с изключение на 
случаите, когато е допусната печатна грешка. 

 
5. Не могат да се извършват промени на рецепти на коктейли след като 
регистрационната бланка е подадена в Комисията на НПК.  

 
 
ИНСТРУКТАЖ  
___________________________________________________________________________ 
 

1. Инструктажи се провеждат преди състезанията. Задължение на участниците е да 
проверят времето и мястото на инструктажа при пристигането .  

 
2. Съдията на Състезанието по флеъртендинг ще председателства инструктажа, 
където ще бъдат обяснени правилата. 

 
3. Участниците трябва да носят на инструктажа копие от рецептите си, които вече 
са представили за състезанието.  



 
4. Участниците трябва да са информирани, че инструктажът не е форум за 
дискусии, а място където съдиите тълкуват и обясняват правилата, ако това е 
необходимо.  

 
 
               СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФЛЕЪРТЕНДИНГ  
 
ОСНОВЕН ФОРМАТ 
 

1. Всички състезатели се състезават в един Квалификационен Кръг и шестимата (6) 
с най-високи резултати, участват във Финала. 

 
2. Избират се шестимата (6) най-добри Състезатели по Флеъртендинг от 
Квалификационния кръг за участие във финала на Състезанието. 

 
 

3. Резултатът, получен в Предварителния кръг от победителя в Състезанието по 
Флеъртендинг няма да бъде прибавен към резултата от Гранд Финала. Всички 
финалисти участват в Гранд Финала с празен лист за оценки.  

 
ФОРМАТ НА КВАЛИФИКАЦИОННИЯ КРЪГ 
___________________________________________________________________________  
 

A. Подготовка  
 

1. На състезателя се отпускат пет (5) минути за подготовка за състезанието. 
 

2.  Времето за подготовка започва веднага след като предишният участник е 
напуснал сцената и барът е почистен. 

 
3. Санкция: Участникът ще бъде санкциониран с пет (5) точки за всеки десет (10) 
секунди просрочено време по време на подготовката. 

 
     Б. Представяне  
 

1. На състезателя се отпускат пет (5) минути за представяне. 
 

2.  Състезателят трябва да направи три (3) идентични коктейла по време на 
представянето си в посоченото време. 

 
3. Хронометристът известява състезателя с обратно броене, когато останат четири 

(4) минути, съответно три (3), две (2) и една (1). 
 

4. Всяка бутилка за представянето по флеър трябва да съдържа най-малко 3 cl от 
действителното алкохолно питие, сироп и сокове, използвани в рецептата. 

 
5. Рецептите, които се изпълняват на представянето трябва да са от продуктовата 
листа на спонсора .      

 



6. Състезателят трябва да почисти стейшъна си в рамките на четири (4) минути 
след представянето. Назначават се асистенти за оказване на съдействие. 

 
 

 
в. Санкции 
 
 

1. Състезател, който просрочи с шест (6) минути, се санкционира с отнемане на сто 
(100)  точки. 

  
2. Състезател, който използва празни бутилки за флеър, се санкционира. 

 
3. След като продуктът вече е излян от бутилката, тя не може да бъде използвана 
отново за флеър.  

 
г. Дисквалификация 
 

1. Рецепта, която не е представена с продукт(и) от продуктовата листа на спонсора, 
ще доведе до дисквалифициране на състезателя. 

2. Използването на домашно приготвени напитки и напитки извън портфолиото 
водят до дисквалификация. 

 
д. Организиране на мизансцена  
 

1. Оборудването и бутилките трябва да се съхраняват в касета и да бъдат 
подредени в хранилище.  

 
2. Състезателят трябва сам да донесе необходимите според рецептата празни 
бутилки. Те ще се използват в случай на счупване. Организаторът не осигурява 
празни бутилки. 

 
3. Състезателят може да налее количеството алкохол, което се изисква в бутилки 
пред проверяващата комисия (спонсорирана листа) или да използва бутилки, 
които са доставени. 

 
4. Бутилките от спонсорите, представени на сцената, трябва да бъдат нови, чисти и 
с нов етикет. Не трябва да се използват бутилки със стар или мръсен етикет. 

 
5. Състезателят може да използва официалните пластмасови бутилки на IBA за 
флеър за соковете или оригиналните бутилки или кутии на соковете. 

 
6. Не се разрешават бутилки половин размер (375 ml) или миниатюрни бутилки, 
освен, ако това не е размерът, осигурен от спонсора. 

 
7.  Състезателят сам си осигурява наливник-пурер.  

 
8. Не се разрешава залепването със скоч лента на наливниците. 

 
9. Не трябва да има отличителен етикет на бутилката освен оригиналния. 



 
10. Всички бутилки и украси за флеър трябва да бъдат приготвени най-малко 
половин час преди да започне събитието. 

 
11.  Състезателят донася собствено CD. Дисковете трябва да са обозначени с името 
на състезателя, заглавието и номера на песента. 

 
Г. Общи условия  

 
1. Под внимание се взема хигиената – очаква се тя да е от първостепенно значение. 

 
2. Състезателят трябва да е добре облечен, да носи спретнато облекло. Не се 
разрешават парцаливи тениски (или дънки) 

 
3. Не се позволяват неприлични действия, имена и/или жестове.  

 
4. Състезателят трябва да донесе и използва свои чаши, посочени в представената 
рецепта. 

 
5. Може да се използва всеки един метод за приготвянето на коктейл – разбиване с 
шейкър, миксиране, блендиране, дроуинг(преливане). 

 
6. Трябва да се приготвят и представят за дегустиране 1 коктейл в пет (5) дози. 

 
7. Вкусът и външният вид на коктейла са от особено значение и оказват голямо 
влияние на общия брой присъждани точки. 

 
 

 
РЕЦЕПТА/СЪСТАВКИ  
 

  
1. Могат да се използват не повече от шест (6) съставки. Това включва дропс, 
дашове и твърди съставки, такива като плодове и подправки. 

 
2.  Рецептите трябва да съдържат най-малко 1,5 cl от продукта, изтеглен с жребий. 

 
3. Цялото съдържание на коктейла не трябва да е по-малко от 7 cl. 

 
4. В рецептите се позволяват единствено продукти, осигурени от Асоциирани 
Членове на Б.А.Б. 

 
5. Не се разрешават: 

 
- домашно приготвени, предварително приготвени съставки 
- подгряти компоненти 
- съставки, които не са осигурени от спонсора 
- сладолед 
 



6. Съдиите може да оценят положително усилията на състезателя да използва 
съставка(и), бутилки, които се считат за „трудни” за флеър при сформирането на 
„вкусовата”гледна точка.    

        
УКРАСА  
 

1. Украсата може да бъде приготвена зад кулисите или по време на представянето, 
но не и приготвена предварително и донесена на състезанието. 

 
2. Украсата трябва да бъде семпла, пригодна за ядене и лесно достъпна в повечето 
барове. 

 
3. Украсата може да се постави на чашите единствено на сцената след като е 
започнало представянето. 

 
4. .Не се слага лед в чашите преди състезанието с цел охлаждане . 

 
5. Цветя се допускат, но само ядливи и с документ за произход (фактура,касов бон 
от магазин). 
 

6. АКО УКРАСАТА ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕЯ ДОПИРА ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВА С  
КОКТЕЙЛЪТ СЕ БРОИ ЗА СЪСТАВКА. 

   
 
 
 
СЪДИЙСТВО 
 
1. Градът – домакин предоставя  стаи, които са изолирани за Комисията по оценяване и 
съдийските панели. 
 
2. Съдийският панел се състои от: 
а. 1 (един) съдия 
б. 1 (един) хронометрист  
в. 3 (трима) Технически съдии 
г. 1 (един) Съдия, оценяващ разсипване и разливане  
д. 3 (трима) Дегустиращи съдии  
 
А. Съдия  
 
1. Проверява подготовката, съставките, количествата и оборудването преди 
представянето. 
 
2. Приспада определен процент от крайния резултат в зависимост от нарушението. 
 
3. Изпълнява ролята на арбитър в случай на споров. 
 
Б. Хронометрист  
 
1. Отчита времето по време на представяне. 



 
2. Отнема точки, ако състезателят просрочи определеното време: 
- десет (10) точки за всеки 5 секунди след определените 5 минути 
- двадесет (20) точки за всеки 10 секунди след определените 5 минути 
- тридесет (30) точки за всеки 15 секунди след определените 5 минути 
- четиридесет (40) точки за всеки 20 секунди след определените 5 минути 
 
В. Технически съдия 
 
1. Виж стр. 8, листа с оценки.  
 
Г. Съдия, оценяващ разсипване и разливане  
 
1. Ще оценява разсипване, разливане, неумелост, счупване. 
 
Д. Дегустиращи съдии   
 
1. Виж стр. 8, оценяване на вкуса  
 
ФИНАЛЕН РЕЗУЛТАТ 
 
1. Всички състезатели научват резултата си след състезанието. В случай на равен 
резултат, се предвижда преразглеждане, базирано на най-добрия резултат в 
Предварителния кръг. 
 
2. Съдията трябва стриктно да прилага правилата на състезанието и всяко нарушение да 
бъде адекватно санкционирано. Всяко нарушение на правилата на състезанието, ще 
бъде санкционирано от съдията със (100) точки за нарушение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛИСТ С ОЦЕНКИ ЗА ФЛЕЪР                               Име на съдията:  
 

Номер на състезателя 1 2 3 4 5 
Име      
Излизане на сцената и 
контакт  
0-50 точки 

     

Изпълнение/ловкост      
Контакт с публиката      
Оригиналност      
Хигиена      
      
Трудност и представяне 
0-100 точки 

     



Разнообразие на движенията      
Трудност на движенията       
Комбинация с музиката      
Оригиналност-креативност      
Предмети, използвани за 
флеър 

     

Брой бутилки, използвани за 
флеър 

     

      
Изпълнение 
0-50 точки 

     

Гладкост      
Контрол      
Наливане      
Увереност      
Шоу      
      
Отрицателен резултат 
(отнемане на точки) 

     

Капки 1 точка на капка      
Неумело хващане 0,5 за 
Неумело хващане 

     

Разливане 0,5 на разливане      
Препълване 0,5 за препълване       
Време 1 точка на 5 секунди       
Максимален резултат (200 
точки) 

     

 
ЛИСТ С ОЦЕНКИ ЗА КОКТЕЙЛ                               Име на съдията:  
 

Номер на състезателя 1 2 3 4 5 
      
Вкус 40 точки      
Баланс 20 точки      
Украса 20 точки      
Оригиналност на рецептата 20 
точки 

     

Хигиена 10 точки      
Име на асоциация 10 точки      
Цялостно впечатление 30 
точки 

     

Общо 150 точки       
 
 
 
 
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КОКТЕЙЛ ЗА ПРЕДИ ВЕЧЕРЯ  

 
ПРЕДИ ВЕЧЕРЯ 



 
1. Коктейлите за преди вечеря не трябва да съдържат повече от 2 cl подсладени 
продукти.  

2. Следните продукти се класифицират като сладки и не могат да бъдат използвани 
в по-голямо от два (2) cl количество поотделно или заедно в Коктейл за преди 
вечеря.  

 
а. Вермут (бял, червен, розе)* 
б. Всички сладки ликьори и крем ликьори със сметана* 
в. Сладки подсилени вина, такива като крем шери, марсала, порто * 
г. Коктейлни сиропи* 
д. Всички сладки пенливи вина* 
е. Сладки плодови сокове** 
ж.Плодови и зеленчукови пюрета* 
ЗАБРАНЕНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЛЯКО, СМЕТАНА И СЛАДОЛЕД!!! 
 
* Подлежи на ежегодна промяна въз основа на участието на Асоциираните 
членове на  IBA 
 
3. Коктейлите за преди вечеря се сервират само в коктейлна чаша с вместимост 70-

120мл. 
 

 
 
РЕЦЕПТИ  
 

1. Рецептите трябва да са оригинално творение на състезателите. Ако се сметне, че 
състезателите са плагиатствали от познат, съществуващ коктейл, те могат да 
бъдат дисквалифицирани. 

 
2. Не се разрешава на състезателите да променят рецепта или коктейл по време на 
състезанието или на инструктажа. 

 
3. Цялото алкохолно съдържание (количество алкохол) в рецептата на коктейл не 
трябва да надвишава седем (7) cl.  

 
4. Рецептата трябва да е изразена в сантилитри, разделени съответно на цели числа 

(1 cl, 2cl, 3cl, и т.н.) и/или половинки (0,5 cl, 1,5 cl, 2,5 cl и т.н.), както и с най-
малките количества: дашове (няколко капки) дроп (една капка) или бар 
лъжички.  

 
5.  Количеството плодове, билки и подправки, което ще бъде използвано, трябва да 
бъде предвидено и точно описано.  Изискват се точни мерки по всяко време.  

 
6. Рецептите трябва да съдържат: 
а. Най-малко две (2), но не повече от пет (5) алкохолни съставки 
б. Най-малко една алкохолна напитка като базов алкохол (т.е. бренди, ром, 
водка, джин и др.), другите трябва да се използват като модификатор на вкуса 
(т.е. битери, ликьори, коктейлни сиропи и др.) 



в. Не повече от шест (6) съставки, в това число бар лъжички, дашове, дропсове и 
твърди съставки, такива като коктейлни череши, плодове или подправки. 
 
Рецептите може да съдържат: 

 Повече от една (1) алкохолна напитка като базов алкохол, но максимум пет 
  

Рецептите не трябва да съдържат:  
a. домашно (предварително) приготвени съставки 
b. подгрети съставки (ограничени изключения в Състезанието по Фенси Коктейли) 
c. съставки, които не са предоставени от спонсора 
d. изкуствени съставки и оцветители 
e. сладолед, млечни продукти. 

 
7. Използването на мерителни стъклени изделия (мерителни чаши, джигъри) е 
задължително за всички състезатели. 

 
8. Състезателят може да избере следните методи за приготвяне на коктейла: 
свободно наливане или изграждане (директно в чашата), разбъркване и 
прецеждане (миксираща чаша), шейкване и прецеждане с цедка или двойна 
цедка, блендиране (електрически), дроуинг или преливане. 

 
9. Състезателят работи със собствени инструменти и чаши.  

 
 
 

СЪСТАВКИ  
 

1. Коктейлите не трябва да съдържат повече от седем (7) съставки, в това число 
коктейлни сиропи, плодови сокове, бар лъжички, дропсове или дашове. Всички 
украси в чашата се считат за съставки. Приемливо е, допълнително да се добави 
настъргана коричка от цитрусов плод за аромат, да се използва пулверизатор (за 
пара или спрей), но те също ще бъдат смятани за съставки. 

 
2. Рецептата трябва да е съставена само от продуктите на Асоцииран член на 

Б.А.Б.Подробен списък с продуктите на на Асоциираните членове на Б.А.Б 
 
 

3. Всички  съставки в рецептата трябва да бъдат избрани от продуктовата листа на 
Асоциираните членове на Б.А.Б. Тази продуктова листа може да e различна 
всяка година в зависимост от правомощията на Асоциираните членове на Б.А.Б. 
 

4.   Приготвянето на пресните плодови сокове се извършва в зоната за подготовка 
на украсите и в рамките на времето необходимо за приготвянето на декорации и 
украси, което е петнадесет (15) минути. 

  
5. Разрешените продукти от животински произход са яйца. 

 
6.   Не се допускат домашно приготвени или саморъчно приготвени съставки или 

смесени съставки, с цел да се считат за една (1) съставка. 
  



 
7. С изключение на марките от Асоциираните член на Б.А.Б, впръскването на 

съставка от пулверизатор, не се позволява. 
 

8. Всякакви заместители и съставки, които будят съмнение в оригиналната 
рецепта на състезателя трябва да имат одобрението на Комисията на Н.П.К 
преди миксирането.  

 
 
ДЕКОРАЦИИ И УКРАСИ, ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
1. Украсите се използват за декорация в чашата, както и с цел да модифицират. 

 
2. По принцип се счита, че украсите са модификатор (коктейлна черешка, 
настъргана коричка от цитрусов плод, маслина и др.) в рецептите и по тази 
причина се приемат за съставка. 

 
3. Декорациите се използват (и поставят) отстрани, отгоре, или на ръба на чашата. 
Коктейлните ръбове (захарни, солени и др.) се считат за декорация.  

 
4. Използването на цветя и венчелистчета е забранено, дори и да са годни за 
консумация. 

 
5. Декорациите и украсите трябва да са годни за консумация. Използването на 
плодове, билки, листа и подправки, може да включва кора, черупки, обелки, 
стръкчета и др. Декорациите и украсите могат да се поставят върху клечки, 
пръчици, шишчета, сламки, вилички или други често използвани аксесоари в 
бара.  

 
6. Декорациите и украсите се приготвят (нарязват) преди излизането на сцената. 
Всички декорации и украси се приготвят единствено в задната стая. 
Предварително приготвени декорации и украси (частично приготвени другаде) 
ще бъдат иззети, а състезателят рискува да бъде елиминиран от Състезанието от 
Комисията на Н.П.К.  

 
7. Използването на така наречената „странична украса” или коктейли, сервирани 
върху малки чинийки, кафени чинийки, подносчета с допълнителна украса до 
коктейлната чаша, е нелегитимно. 

 
8. Времето позволено за приготвяне на декорации и украси е петнадесет (15) 
минути. 

 
9. Състезател, който надвиши времевото ограничение от петнадесет (15) минути, 
ще бъде санкциониран с десет (10) точки за всяка пресрочена и започната 
минута. Съответно Комисията от Задната стая трябва да информира/предупреди 
състезателите, че такова наказание се прилага и също, че такова наказание е 
било приложено преди време.     

 



10. Коктейлите могат да се декорират и украсят единствено след като са приготвени 
на сцената. Поставянето на украса върху чашата преди приготвянето на 
коктейла, не се приема. 

 
11. Състезателят трябва да си осигури съставките за направата на украсите си. 

 
12.  Други видове плодове, зеленчуци и подправки и/или листа, стебла, семки от 
плодове, зеленчуци или подправки, могат да бъдат използвани. Не се позволява 
използването на цветя. 

 
13. Не се разрешават хранителни оцветители.  

 
14. Фабрични изделия (такива като коктейлни пръчици и др.) могат да се използват, 
за да се прикрепи украсата към чашата. Те не трябва да се използват за 
подсилване на визуалния ефект на украсата.       

 
15. Допускат се подправки, като: сол, захар, пипер, индийско орехче, канела, 
шоколадови стърготини (единствено приготвени в задната стая) и други, които 
имат широка употреба по света.   

 
16. За украси, които будят съмнение, трябва да се потърси одобрението на 
Комисията на Н.П.К.     

 
 
СЪСТЕЗАТЕЛИ, ПОДГОТОВКА 
 
1. Последователността на участието на състезателите се определя чрез жребий. 
Тегленето на жребий се извършва преди започването на състезанията.  

 
2. Състезателят трябва да приготви един(1) коктейл в пет (5) дози пред съдиите, 
четири (4) за Дегустиращото жури и един (1) за масата за изложение.  

 
 

3. На състезателя се дават две (2) минути, за да се подготви за състезанието. По 
време на тези (2) минути Техническото Жури вече трябва да е в готовност. 
Състезателят може да използва двете (2) минути подготвително време 
единствено, за да се запознае със стейшъна и да започне да полира стъклените 
изделия, да провери материалите, бутилките и леда.  
В никакъв случай състезателят не трябва да използва двете (2) минути 
подготвително време, за да пълни чашите с лед, да поставя декорации и украса 
в, върху, или около чашите, нито да налива някоя от съставките в чашите.  
 

4. Състезателят е лимитиран до седем (7) минути за миксиране на коктейла.  
Състезател, който надвиши времевото ограничение, ще бъде санкциониран от 
Техническото Жури. 
 

5. Времевата рамка може да повлияе на напитката. Отделен съдия, който е част от 
Техническото Жури е назначен и отговаря за контролиране на времето на 
състезателите.  
  



6. Техническото Жури колективно отсъжда санкции за време. Наказателното време 
за състезател, надвишаващ  времето за представяне от седем (7) минути е: 
а. Десет (10) точки за просрочено време с 0-30 секунди 
б. Двадесет (20) точки за просрочено време с 30-60 секунди 
в. Тридесет (30) точки за просрочено време с 60-90 секунди 
д. Четиридесет (40) точки за просрочено време с 90 или повече секунди 
 
Тъй като времевата рамка влияе на действителния резултат на напитките, 
задължително е назначаването на определен съдия (съдии), които да 
контролират единствено времето. 
 

7. Наказателните точки за просрочено време трябва да се предадат на 
Дегустиращото жури, след което тези наказателни точки се отнемат от крайния 
резултат в категорията Вкус. 

 
 
СЪСТЕЗАТЕЛИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ В СЪСТЕЗАНИЕТО  
 
1. Състезателят донася необходимата украса и собствени прибори на сцената. На бара 
ще бъдат изложени бутилки за миксиране, осигурени от членовете на комисията на 
страната-домакин.  Бележка: Ако се използват пресни сокове, състезателите 
трябва да изцедят фрешовете по време на подготвителното време за декорация и 
украса (в задната стая), като в този случай изцедените сокове ще бъдат част от 
отпуснатите петнадесет (15) минути. 

 
2. Когато състезателят е подготвил и подредил съставките и бутилките, той трябва да 
изчака сигнал от представител на Комисията, за да започне миксирането. Когато 
състезателят е приключил с приготвянето на коктейлите, сервитьор/сервитьорка ги 
взима и поднася на Дегустиращото жури.  

 
3. Състезателите трябва да останат на сцената, докато не получат сигнал да я 
напуснат. 

 
4. Стейшънът се почиства и подготвя за следващия участник. 
 
 
5. Състезателят приготвя пет (5) дози според рецептата. От тях четири (4) се оценяват 

(дегустират). Петият коктейл се излага за разглеждане от публиката. 
  
  
6. В случай на непредвиден инцидент по време на приготвянето на коктейлите, или  
по време на пренасяне на коктейлите до Дегустиращото жури, Комисията на Н.П.К, 
след консултация със състезателя, трябва да се опита да намери и предложи 
задоволително за всички страни решение.  

  
 
СЪДИЙСТВО (СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КОКТЕЙЛ ЗА ПРЕДИ ВЕЧЕРЯ. 
 
 



1. Комисията на Н.П.К след назначаването на съдийския панел, си запазва правото 
да замени с или назначи нови съдии преди или по време на състезанието. 

 
2. Тези четирима (4) съдии остават в стаята за дегустация през цялото време на 
дадено състезание, на което те са съдии, след което други четирима (4) нови 
съдии ги заменят за следващото състезание. На съдиите е забранено да се 
връщат на сцената, докато се провежда състезанието.  

 
3. Всички съдии трябва да останат безпристрастни и да обявят, ако имат пряк 
интерес към Б.А.Б или към някои от състезателите. Членовете на журито трябва 
да оценяват единствено представянето и напитките на състезателите. 

 
4. Стриктно се забранява използването на мобилни телефони от членовете на 
журито, докато се повежда състезанието. 

 
5. Коктейлите на първия състезател се отнасят на съдийския панел, след което 
същата процедура се извършва с коктейлите на втория, третия (или четвъртия) 
състезател, като всички коктейли се отнасят до един и същ съдийски панел 

 
6. След събиране на листите с оценки Комисията по оценяване трябва да реши кой 
състезател е победител в съответното състезание, като провери резултатите и 
след това посочи победителя в Състезанието. 

 
7. Ако състезател не успее да приготви всичките пет (5) дози, например само три 

(3) коктейла се отнасят на журито, този състезател получава резултата си от 
трима (3) съдии. Още повече, че този състезател е възможно да бъде 
санкциониран с десет (10) наказателни точки, затова че не е предоставил 
коктейл за масата за изложение.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА.  
 
 
Оценяването на коктейлите по време на състезанието трябва да бъде в следната 
таблица:  

 

 
ВЪНШЕН ВИД 

 
АРОМАТ 

 
ВКУС 

Отличен  
□  10 точки 
□    9 точки 
□    8 точки 
 

 
Отличен 
□  8 точки 
□  7 точки 
□  6 точки 
 
 

 
Отличен 
□  17 точки 
□  16 точки 
□  15точки 
 
 

Много добър   
□  6 точки 
□  5 точки 

 
 
 
Много добър 
□ 5 точки 
□ 4 точки 
 
 
 

 
 
Много добър 
□ 11точки 
□ 10 точки 
 
 

 
Добър  
□  4 точки 
□  3 точки 
 
 
 
 

 
Добър 
□  3 точки 
□  2 точки 
 
 
 
 

Добър  
□  8 точки 
□  7 точки 
 
 
 

Среден 
□  2 точки 
 
 
 

Среден 
□ 1 точки 
 
 
 

 
 
Среден 
□  5 точки 
 
 
 
 
 

 
Цялостно впечатление от коктейла: 
 
Отличен: 
□ 7 точки 
 

Много добър: 
□ 5 точки 

Добър 
□ 3 точки 

Среден: 
□ 1 точка 

 
1. Оценяването на цялостното впечатление на коктейлите се извършва само в случай на 
спор. Тези точки не се броят, ако не възникне спор.  



 
 
 
ТЕХНИЧЕСКО ЖУРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В ОЦЕНЯВАНЕТО   
 

1. Състезателите ще бъдат оценявани за Ефективност при приготвянето на 
коктейлите по време на представянето си. Победителите от състезанието, които 
достигнат Гранд Финала, отново ще бъдат оценявани за Ефективност.  

 
2. Ако състезателят остане в рамките на първите осем (8) от общо тридесет и две 

(32) наказателни точки, присъдени от Техническото жури, това не се отразява на 
крайния резултат от Дегустиращото жури. По този начин се гарантира, че 
незначителни грешки, допуснати по време на приготвянето на коктейлите, няма 
да застрашат крайният резултат, даден от Дегустиращото жури.  
Ако състезателят надвиши отрицателния резултата от осем (8) точки, което 
означава девет (9) точки, десет (10) точки и т.н. общият брой наказателни точки 
се приспадат от резултатите, присъден от Тестващото жури.  
 

3. Техническото жури се състои от четирима до седем (4 до 7) съдии и се назначава 
от Комисията на Н.П.К. Всеки съдия оценява по един състезател в определен 
момент. Комисията на Н.П.К и самите Технически Съдии проверяват 
Техническите Съдии да не оценяват състезатели, с които са свързани. 

 
4. Официалният лист с оценки с максимум тридесет и две (32) точки се използва за 
формиране на резултат. Точките, присъдени за всеки критерий са в скалата от 
нула (0) до максимум две (2), три (3) или четири (4).    

 
5. Съдиите трябва да проверят дали номерът изписан върху чашата съответства на 
номера в листа с оценки. Оценяването се базира на номера на коктейла, а не на 
номера на състезателя. 

 
6. Съдиите трябва да подпишат листа за оценки на коктейлите, които те са 
оценявали и да напишат с печатни букви трите си имена. Всички листи с оценки 
се предоставят на Комисията по оценяване.  

 
7. Състезателят с максимален брой от тридесет и две (32) точки е победителят за 
най-добро техническо представяне, с изключение на победителите с първа, 
втора и трета награда. В случай, че повече от един състезател завърши с 
максималния брой точки, наградата се присъжда на състезателя с най-висок 
резултат, присъден от Дегустиращото жури.  

 
8. Ако състезателят не приготви коктейла в съответствие с обявената рецепта 

(погрешна или липсваща съставка), техническото жури трябва да информира 
Комисията на Н.П.К за това и този коктейл не се дегустира. 

 
 
ПРЕСТИЖНА НАГРАДА НА БАБ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЖУРИ (ЕФЕКТИВНОСТ) 
 
Номер на състезател:  __________________________________ 
 



- Всеки състезател започва с 32 точки. 
- Точките се приспадат въз основа на грешки и недобро изпълнение на 
определена задача  

 
  Диапазон 

за 
приспадане 

Приспаднати 
точки 

1 ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА БУТИЛКИ 
(Бутилките трябва да бъдат показани на публиката 

и съдиите) 
- Не показва етикетите на публиката (на бара) 
- Не представя бутилките на публиката 
- Не слага съставките по реда, заявен в рецептата.  
 
(максимална санкция -2 точки) 

 
 

1 до 2 
 
 
-1 
-1 
-1 

 

2 БОРАВЕНЕ С ЛЕД И ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА 
БАР 

(Състезателите се санкционират за неумело 
боравене с лед и/или инструментариум за бар) 

       - изпускане на кубче лед 
       - Изпускане на повече от1 кубче лед 
       - Изпускане на прибори 
 
(максимална санкция - 3 точки) 

1 до 3 
 
 
 
-1 точки 
-3 точки 
-1 точки 

 

3 ИЗЛИВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ВОДА 
(Състезателят трябва да има предвид изливането на 
излишната вода от чашата за миксиране и шейкъра, 
изливането на излишната вода се взема предвид ) 

     
- Не излива водата от чашите, шейкъра  
- Не охлажда гореизброените 

 
(в този случай или не се отнемат точки, или 
санкцията е 3 точки)  

3 
 
 
 
 
-3 
-3 
 

 

4 РАЗЛИВАНЕ 
(санкционира се разливането на течности) 

- разливане върху плота на бара по време на 
приготвяне 

 
 
(в този случай или не се отнемат точки, или 
санкцията е 3 точки)  

3  



5 ЛИПСА ИЛИ ИЗЛИШЪК НА СЪСТАВКИ 
- Липса или излишък на съставки според 
рецептата 

- Чашите са балансирани, но недостатъчно 
напълнени  

- Чашите са балансирани, но препълнени 
- не е изпълнено количеството, което се изисква 

(6 питиета) 
-  
(максимална санкция -3) 

1 до 3 
 
-1 
 
-2 
-2 
 
-3 

 

6 УКРАСА, ЛОВКОСТ И УМЕНИЯ 
(Взема се предвид ловкостта и вниманието при 

приготвянето, боравенето и подреждане на украсата. 
Взема се предвид и хигиената) 

- Всяка от съставките на украсата се разпада 
- Състезателят не успява да постави украсата от 
първи опит 

- Използване на забранени елементи на украса 
-  
(максимална санкция -3) 

1 до 3 
 
 
 
-1  
 
-1 
-3 

 

7 БАРМАНСКИ УМЕНИЯ 
(Хигиената и уменията се вземат предвид) 

 
- Състезателят борави неумело с шейкъра за 
коктейли 

- Елегантност при работата 
- Всяка от тези стъпки е изпълнена лошо 

 
(максимална санкция -3 точки) 

1 до 3 
 
 
 
От -1 до -3 
От -3 до -1 
От -1 до -3 

 

8 БОРАВЕНЕ С ЧАШИТЕ 
(уменията за общо боравене с чашите се взема 

предвид) 
 

- Състезателят не успява да хване чашата в 
долния и край 

- Състезателят улучва празни чаши по бар плота 
- Състезателят улучва пълни чаши по бар плота 
(в този случай или не се отнемат точки, или 
санкцията е 3 точки) 

3 
 
 
 
-3 
 
-3 
-3 

 



9 ОБЩО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
(Вземат се предвид знанията, уменията и 
способностите на състезателя при приготвянето на 
коктейл) 
 

- колебливост на състезателя 
- стъпките не са изпълнени в правилната 
последователност 

- външен вид и униформ на състезателя  

1-4 
 
 
 
 
-1 
 
-2 
От -1 до -4 

 

10 ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ 
 

(Състезателят ще бъде санкциониран, ако надвиши 
времето от 6 минути) 

5  

 
                                                                            Общ брой отнети точки 
 
 
Времето, необходимо на участника 
Общ брой отнети точки, 0 до 32 
Общ брой положителни точки 
 
 
 
 
 

 
Подпис на съдия 

 
 
 
__________________________ 
 

 
Общ резултат 

 
 
 

______________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 


