
UО Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А 
 

гр.Стражица, ул.”Дончо Узунов” № 5 
кмет – тел. 06161  43-43, факс  06161 – 25-68 

 
     

Р Е Г Л А М Е Н Т   З А    У Ч А С Т И Е 
 
 

І. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ. 
 

          В основа на концепцията за нашия фестивал са автентичните народни обичаи и 
традиции на нашия край. Житото и хлябът пресъздадени от нашия земляк Ангел 
Каралийчев в чудната  приказка за „житената питка” ни дадоха идеята в Световния ден 
на хляба и прехраната да изразим своето уважение и преклонение към насъщният. 
Питката се прави за новородено, за празник , за годеж и сватба - тя съпътства целият ни 
живот. 
         На 16.10.2016 година заедно ще имаме удоволствието да се насладим  на 
майстори - занаятчии от цялата община и регион В.Търново, които ще популяризират 
уменията си в Vти ФЕСТИВАЛ НА ЖИТЕНАТА ПИТКА на традиционни български 
тестени изделия. Всеки един от тях ще демонстрира по най-атрактивен начин уменията 
си пред жителите и гостите на град Стражица. Ще се представят традиционни 
български  хлебни изделия-питки, краваи, баници, козуначени изделия и много други 
хлебни продукти.   

 Фестивалната програма включва фолклорна надпревара „С питка  на мегдана”, в 
която ще се  даде  възможност за изява на фолклорните и самодейни състави  за 
представяне на автентични обичаи, песни и танци характерни за региона под мотото 
„Да съхраним родното в бъдното”. 

Фестивалът ще протече под мотото „НИКОЙ НЕ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ХЛЯБА” 
 
 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 
 

1. Право на участие имат: 
-     Юридически лица и организации с нестопанска цел, пенсионерски клубове, 
читалища, самодейни състави, образователни институции.   
2. Всеки участник може да демонстрира / представи /  или предварително да 

приготви  своето изделие.  
3. Да аранжира своя щанд, като пресъздаде битов и автентичен български дух.  

- Аранжимента да пресъздава украса на избран народен обичай или 
местен празник, в който участва  питката като символ.  

- За всеки участник ще бъде осигурена изложбена шатра за представяне от 4 
до 6 кв.м.  

- Участниците в изложението да бъдат с характерно облекло, съобразно 
пресъздаването на народния обичай.  

4. За фирмите в леката промишленост  технологичния процес  може да бъде 
представен чрез подходящи презентации или да включат към аранжимента си 
и битова орнаментика – фирмите не участват в конкурсната програма.  

 



5. Изложението ще започне от 11.00 часа. Всички участници трябва да 
подредят своите  щандове преди 10.00 часа.  

6. За участниците в музикалния конкурс е осигурена подходяща сцена и 
озвучаване. 

7. На всеки участник ще бъде издадено УДОСТОВЕРЕНИЕ за право на участие, 
след  заявено писмено  желание  до КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА. 
/Приложение №1/. 

8. Всеки участник попълва декларация. /Приложение №2/ 
 
 

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА  ФЕСТИВАЛ  
„ЖИТЕНАТА ПИТКА”  

 
1.Фестивалът има конкурсен характер. 
2.Организаторът избира компетентно жури в състав от експерти и 
професионалисти в областта на хранително-вкусовата промишленост и 
фолклора.. 
3.Журито ще извърши оценка на изложените продукти, и представянето на 
участниците  в различните категории. Оценката се базира на предварително 
обявени критерии. 
 4. Участникът трябва да избере в коя категория ще вземе участие като 
отбележи съответната категория във формуляра – Заявление за участие.  
 
 КАТЕГОРИИ ЗА УЧАСТИЕ: 

 
І.  КОНКУРС ЗА ВЪЗСТАНОВКА НА  НАРОДЕН ОБИЧАЙ „ НИКОЙ НЕ 
Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ХЛЯБА” 

     
ІІ.  КУЛИНАРЕН КОНКУРС „ЖИТЕНАТА ПИТКА” 
 
ІІІ.  МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „С ПИТКА  НА МЕГДАНА” 
 
ІV. СПЕЦИАЛЕН КОНКУРС „КМЕТА МЕСИ НАЙ – ДОБРЕ”  
 

 
 
ІV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА: 

 
       1.  Информационен  център – гише „Административни услуги по икономически 
дейности”  
       2.  Заявления могат да се подават и на email: 37TUobstr@abv.bgU 37T . Документите могат да 
бъдат изтеглени на адрес: 37TUhttp://strazhitsa.com/U37T   
       3.  Записването на желаещите  - от 26.09.2016г. до 07.10.2016 г.  
       
 

V. УСЛОВИЯ 
 

1. Организаторът - Община Стражица осигурява за реализирането на инициативата 
изложбена площ  и сцена на участниците;  

mailto:obstr@abv.bg
http://strazhitsa.com/


2. След приключване на конкурсната част изложените продукти могат да бъдат 
оставени на разположение на организатора за благотворителни цели .  

3. Фирмите - участници в изложението могат да поставят свои рекламни пана. 
 
 
 

НИКОЙ НЕ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ХЛЯБА! 
 

Под това мото Общинска администрация Стражица призовава всички  
участници  да покажат силата, волята, трудолюбието на хората,   за да 

съхранят местните традиции и обичаи за нашите деца. 
 


