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РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КУЛИНАРЕН КОНКУРС  

 „ДЪХАВИ КОЗУНАЦИ, ПУХКАВИ ПИТИ И ВКУСНИ БАНИЦИ“  

ЦВЕТНИЦА В ЛОВЕЧ 2022 

 

 

ДАТА: 16.04.2022 г. 

 

МЯСТО: пл. Тодор Кирков 

 

НАЧАЛО: 13:00 ч. 

 

Конкурс „Дъхави козунаци, пухкави пити и вкусни баници“ 

 

 

Категории: 

 

 Козунаци 

 Пити  

 Баници 

 

 

  РЕГЛАМЕНТ 

 

 

Кулинарният конкурс „Дъхави козунаци, пухкави пити и вкусни баници“  се организира от 

Община Ловеч и е част от Националния събор на народното творчество – „Цветница в Ловеч“.   

 

І. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

1. Право на участие имат: 

 

- ГРУПОВИ УЧАСТНИЦИ 

/училища, читалища, пенсионерски клубове, самодейни състави и други 

групи, като отборът може да включва максимум 5 души/ 

 

- ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ 

 

 

2. За участие в конкурса всеки участник представя своето предварително 

приготвено изделие. Участниците имат право сами да изберат печивото, с което 

ще участват.  

Няма ограничение за вида на ястието и броя, които един участник представя.  

 



 

Необходимо е тестените изделия да са приготвени от пресни продукти с валиден срок на                   

годност.  

 

3. В конкурса са включени следните категории: 

 

1) Козунаци 

2) Пити 

3) Баници 

 

 

II.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА 

 

1. Всички желаещи заявяват своето участие в срок до 31.03.2022 г. – 17.00 ч. чрез 

подадена заявка за участие по следните начини: 

 На имейл: i.nikolova@lovech.bg 

 На хартиен носител в стая 310 в Община Ловеч 

 По пощата на адрес: Община Ловеч, отдел ОКВТ, ул. Търговска 22,  

гр. Ловеч 

             Телефон за информация: 068 688 299  

 

2. Участниците приготвят предварително своите тестени изделия. 

3. Задължително е всяко изделие да е придружено от табелка с името на участника и 

изделието, което представя. 

4. Участниците презентират своите печива с кратка история – дали рецептата е 

авторска, дали са характерни за региона, дали са уникални за неговия край, род, 

семейство. 

5. Тестените изделия се оценяват от тричленно жури. 

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

1. Вкусови качества 

2. Външен вид на печивото и подредба 

3. Спазване на зададената тема  

4. Използвана технология за приготвяне на кулинарното изделие 

5. Прецизност на изпълнение 

6. Автентичност на рецепта  

7. Умело презентиране 

 

 

IV. НАГРАДИ 

 
 

Журито ще вземе решение за присъждане на първо, второ и трето място, като определи 

победителите в различните категории. 

 

Категория:  ГРУПОВИ УЧАСТНИЦИ: 

- Първо, второ и трето място за козунак 

- Първо, второ и трето място за пити 

- Първо, второ и трето място за баници 
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Категория: ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ: 

- Първо, второ и трето място за козунак 

- Първо, второ и трето място за пити 

- Първо, второ и трето място за баници 

 

Всички участници ще получат грамоти. Наградите ще бъдат връчени в края на конкурса.  

Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.  

Журито си запазва правото да не присъди всички награди.  

 

С попълването на заявката за участие, участниците се съгласяват с използването на 

личните им данни за целта на конкурса.  

 

Конкурс „Дъхави козунаци, пухкави пити и вкусни баници“   се организира от Община Ловеч с 

подкрепата на  „Крина“ и „Д-р Йоткер България“. 

 

 


