


НАЦИОНАЛНА КУЛИНАРНА  

КУПА БЪЛГАРИЯ 2011 

IV издание  
 

Състезанието ще се проведе на 13 и 14 май 2011 г.   

с любезното съдействие на „Международен панаир 
Пловдив” АД и Община Пловдив, в рамките на 20   
Международен панаир на потребителски стоки и       

технологии. 

     ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ 

           Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящото състезание Национална    
Кулинарна Купа България 2011, което е най-голямото кулинарно състезание провеждано 
на територията на Република България, даващо изява на готвачи и сладкари от цялата 

страна да покажат кулинарни умения и да премерят сили. 

За първи път тази година  част от състезанието  ще има категория карвинг , която се  

организира съвместно с Българска Асоциация по карвинг.  

Организатор на мероприятието е Българска Асоциация на Професионалните Готвачи 

(БАПГ), която има любезното съдействие на управата на Международния Панаир 
гр.Пловдив.Партньор на събитето Съвет по Туризъм    Пловдив. 
 

Състезанието ,ще се проведе и журира при стриктно съблюдаване на правилата на     
Световната Асоциация  на Готварските Гилдии /WACS/.   
 

Целта на конкурса е да демонстрира таланта на най-добрите майстори кулинари в     
България,които създават своеобразни стандарти за кулинарно майсторство в нашата 

страна. 
КАТЕГОРИИ  
 

Готвач на България 2010  
Кулинарен Отбор на България 2010  
Сладкар на България 2010  

Млад готвач на България 2010   
Карвинг - индивидуално съревнование 

 
За записвания и информация 

До 9 Май 2011г. 
Красимира Славкова 

0897 854 720 
krasimira.slavkova@bapc-bg.com 



ГОТВАЧ НА БЪЛГАРИЯ  
2011 

 

      Индивидуално съревнование за готвачи          
Регламент 

 

 
Участниците ще преминат през два кръга.  
Кръг Първи: Индивидуално участие по предварително заявена рецепта.  

Кръг Втори: „Черна Кутия”, в който ще участват само първите, набрали максимален 
брой точки. 
  

                                               Първи кръг 

                             Три(3)курс меню за 2 куверта 
 
Приготвя се меню от 3 ястия, включващо предястие, основно ястие и десерт. Всеки 

участник има право точно на два часа (120 минути) за приготвяне на ястията си,     
както следва: 
 

10 минути за подготовка на работното място 
100 минути за приготвяне на ястията 

10 минути за почистване на работното място 
 
 

Всеки участник ще подсигури необходимите си продукти сам, по предварително      
направената от него меню.Всяко едно предястие, основно и десерт, трябва да бъде 
приготвено от участника в две порции, поднесени в индивидуални чинии – едно за 

журито и едно за презентация на гостите.Не се позволява внасянето на заготовки, ако 
те не са включени в предварително предоставената рецепта и одобрена от                  

организационния комитет.Всеки участник трябва да донесе със себе си необходимия 
набор и асортимент от инструменти и нужната му за участието и презентацията       
посуда. Всеки участник се състезава самостоятелно по време на цялото състезание, 

като няма право да ползва помощници. 
 

Никаква предварителна подготовка не ще бъде разрешена.Освен долуизброените    
продукти: 
 

- Зеленчуци, гъби, плодове –измити но не нарязани; 
- Картофи –измити и обелени, но не нарязани; 
- Лук –обелен но не нарязан. 

- Основните съставки могат да бъдат претеглени и измерени. 
- Позволено е да се махнати люспите и костите на рибата  

- Позволено е да са махнати костите от месото  



                                    Втори Кръг 

                             Гранд При / Black Box 
 

Организаторите ще предоставят кутии с продукти, съдържащи абсолютно еднакъв 
асортимент и количество продукти, създавайки равни условия за всички                      

участници, преминали във Втори Кръг.Съдържанието на кутиите ще бъде известно        
единствено на организаторите и ще бъде пазено в стриктна конфиденциалност до 
самият момент на започване на Втори Кръг.Организаторите ще предоставят        

отделна маса, предоставяща на участниците множество подправки и други         
продукти, необходими за овкусяване, украсяване и презентиране на приготвените 
от тях ястия. 

 
Всеки участник ще разполага с 60 минути за приготвянето предястие и основно   

ястие, по две порции – по една за журито и една за публиката.Ястията се дават на 
журито заедно с карта с описание на технологията,друга част отива при              
експозицията.                                    . 

 
Менюто трябва да включва следните ястия: 

 1  студено или топло предястие,да не тежи повече от 120гр.  
 2  топло основно (от месо, риба или пилешко)и да не тежи повече от 200гр.    
 

 
Критерии за оценка: 
1. Процес на приготвяне и почистване на работното място когато работата        

приключи  - 10 точки. 
2. Правилния и професионален начин на готвене придружен с модерни технологии 
– 20 точки. 

3. Презентиране и сервиране - 30 точки. 
4. Вкусови качества-характеристика(вкус,цвят визия)- 40 точки 

 
 
Максимум точки - 100 за всеки курс.Половин точки не се използват. 



          КУЛИНАРЕН ОТБОР НА БЪЛГАРИЯ 
                                 2011 

                 Отборно съревнование за готвачи 

 
                                             Регламент 
 

Участниците ще преминат през два кръга: 
1 Кръг: Индивидуално участие по предварително заявена рецепта.  
2 Кръг: „Черна Кутия”, в който ще участват само първите, набрали максимален   

брой точки.  
 
Всички отбори ще се състоят от трима (3) готвачи: 

- Главен Готвач 
- Готвач 

- Сладкар 
Мияч може да бъде повикан по време на състезанието, но не е част от отборите(да 
не носи готварска униформа). 

 

                                                       Първи кръг 

                               Три(3)курс меню за 2 куверта 

 
Отборите се представят пред публиката в напълно екипирани боксове за 2 часа  

(120 минути). Всеки един отбор трябва да приготви три (3) курс меню по свой      
собствен избор за два (2) куверта: предястие, основно,десерт.Никаква пари не  са 

ограничени. 
  
10 минути за подготовка на работното място 

100 минути за приготвяне на ястията 
10 минути за почистване на работното място 
 

Ястията се дават на журито заедно с карта с описание на технологията,друга част 
отива при експозицията. 

 
Три степенното меню трябва да включва следните ястия: 
 1  :  студено или топло предястие,да не тежи повече от 120гр.  

 2  :  топло основно (от месо, риба или пилешко)и да не тежи повече  
        200 гр. 

 3  :  десерт и да не тежи повече от 100гр. 
 
Никаква предварителна подготовка не ще бъде разрешена.Освен долуизброените    

продукти: 
 
- Зеленчуци, гъби, плодове –измити но не нарязани; 

- Картофи –измити и обелени, но не нарязани; 
- Лук –обелен но не нарязан. 

- Основните съставки могат да бъдат претеглени и измерени. 
- Позволено е да се махнати люспите и костите на рибата  
- Позволено е да са махнати костите от месото  

 



                                     Втори Кръг 

                              Гранд При / Black Box 

 
Отбор от три (3) готвачи , ще  приготвят,сготвят и представят в деветдесет (90)   

минути  три (3) ястия за два (2) куверта. Цялостен набор съставки не ще бъдат  
предоставени и дадени на конкурентите до началото на състезанието. Никакви 

други съставки не трябва да бъдат използвани освен онези, които са предоставени. 
Организаторите ще предоставят отделна маса, предоставяща на участниците    
множество подправки и други продукти, необходими за овкусяване, украсяване и 

презентиране на приготвените от тях ястия.Всеки капитан от отборите ще          
предаде на  съдиите писмено меню (на български) преди началото на състезанието. 

Екипите ще използват своята собствена екипировка.Отбори ще бъдат преценени 
по ефективното използване на съставките, по балансирането на менюто,               
оригиналност, заедно с кулинарни умения. 

Мияч може да бъде използван но не е част от отборите ( да не носи готварски     
дрехи). 

 
Критерии за оценка: 

 
1. Процес на приготвяне и почистване на работното място когато работата        

приключи  - 10 точки. 
2. Правилния и професионален начин на готвене придружен с модерни технологии 
– 20 точки. 

3. Презентиране и сервиране - 30 точки. 
4. Вкусови качества - характеристика(вкус,цвят визия)- 40 точки 

 
Максимум точки - 100 за всеки курс ,300 – за цялото меню.Половин точки 
не се използват.                        



                     СЛАДКАР НА БЪЛГАРИЯ -  2011 

                                     Индивидуално съревнование за сладкари 
 

                                                        Първи кръг 
                                        Без дегустация 

 

- Един (1) експонат, височина поне: 60 см.Темата и материала са по избор на участника. 
- Един(1) експонат торта.Свободна тема 

- Едно (1) плато с петифури -  3 различни вида 

Експонатите се приготвят предварително и трябва да са в залата в първия 

ден на конкурса.През този ден журито ще оценява.През следващите дни експонатите ще 

останат в залата. 

Организаторите осигуряват район за участниците – дисплей маса.Съдовете и всичко          

останало се подсигурява от състезателя.Мястото може да  се аранжира със следните          
аксесуари(драперии,свещи,светлини,цветя и т.н.).Декорацията на масата не се оценява, но 

прави впечатление.Всички експонати трябва да имат технологична карта и табела . 

                                                       Втори кръг 

                                       С дегустация 

                                           Ресторантъорски сладкиш  

 
60 минути ще бъдат дадени да се приготви и представи в напълно екипираните боксове  

горещ или студен десерт за два куверта – по избор на конкурента.Позволено е продуктите 
да са темперирани. 

 
КРИТЕРИИ за оценяване : 
Представяне / Нововъведения 

Включва апетитен външен вид,стил при направата, изящно представяне,съвременен стил    
0-20 точки 

 
Композиция 
Съгласуване на цвета и вкуса, практичност, смилаемост    

0-20 точки 
 
Правилна Професионална Подготовка 

Правилна подготовка на храната,отговарящо на днешно съвременно кулинарно изкуство    
0-20 точки 

 
Аранжиране/Сервиз 
Чисто аранжиране,образцова метализация  

0-20 точки 

Максимален брой точки 80.Половин точки не се дават. 



   МЛАД ГОТВАЧ НА БЪЛГАРИЯ 2011 

 

      Индивидуално съревнование за           
готвачи/стажанти до 19г. 

 

Участниците ще преминат през два кръга.  
Кръг Първи: Индивидуално участие по предварително заявена рецепта.  
Кръг Втори: „Черна Кутия”, в който ще участват само първите, набрали максимален 

брой точки. 

                                                Първи кръг 
                                 Три(3)курс меню за 2 куверта 

Приготвя се меню от 3 ястия, включващо предястие, основно ястие и десерт. Всеки 
участник има право точно на два часа (120 минути) за приготвяне на ястията си,      

както следва: 
 

10 минути за подготовка на работното място 
100 минути за приготвяне на ястията 
10 минути за почистване на работното място 
 

Всеки участник ще подсигури необходимите си продукти сам, по предварително       
направената от него меню.Всяко едно предястие, основно и десерт, трябва да бъде 

приготвено от участника в две порции, поднесени в индивидуални чинии – едно за 
журито и едно за презентация на гостите.Не се позволява внасянето на заготовки, ако 
те не са включени в предварително предоставената рецепта и одобрена от                    

организационния комитет.Всеки участник трябва да донесе със себе си необходимия 
набор и асортимент от инструменти и нужната му за участието и презентацията       
посуда. 

                                    Втори Кръг 

Гранд При / Black Box 

Организаторите ще предоставят кутии с продукти, съдържащи абсолютно еднакъв 

асортимент и количество продукти, създавайки равни условия за всички участници, 
преминали във Втори Кръг.Съдържанието на кутиите ще бъде известно единствено на 

организаторите и ще бъде пазено в стриктна конфиденциалност до самият момент на 
започване на Втори Кръг.Организаторите ще предоставят отделна маса, предоставя-
ща на участниците множество подправки и други продукти, необходими за              

овкусяване, украсяване и презентиране на приготвените от тях ястия. 
 
Всеки участник ще разполага с 60 минути за приготвянето предястие и основно        

ястие, по две порции – по една за журито и една за публиката.                             

 

Менюто трябва да включва следните ястия: 
 1  студено или топло предястие,да не тежи повече от 120гр.  
 2  топло основно (от месо, риба или пилешко)и да не тежи повече от 200гр.    

 
Критерии за оценка: 

1. Процес на приготвяне и почистване на работното място - 10 точки. 
2. Правилния и професионален начин на готвене,модерни технологии – 20 точки. 
3. Презентиране и сервиране - 30 точки. 

4. Вкусови качества-характеристика(вкус,цвят визия)- 40 точки 
 
Максимум точки - 100 за всеки курс.Половин точки не се използват. 



 
 

Карвинг 
 

  
 

Практическо индивидуално състезание на артистично и техническо  
рязане на плодове и зеленчуци.     

 
 

Експозицията ще бъде оставена на събитието през целия ден след оценяването от          
съдиите. 
 

Правила на представяне: 
  
Предвиждат се 3:00 часа за направата на скулптури от плодове и зеленчуци като в   
това време се включва подготовка, почистване и излагане на самата композиция.Ще 
се следи чистотата и организацията на работното място по време на работа. При    

оценяването ще се вземат предвид: сложността на изработката, броят на повтарящи-
те се елементи, използването на различни геометрични и флорални мотиви,            

дълбочината на разреза,направата на триизмерни фигури, работа с длета или нож, 
както и външният вид на участника. Използването на ръкавици не е задължително. 
 

Разрешено е ползването на естествена зеленина, но не повече от 5 клонки, както             
използването на стойки, които трябва да бъдат прикрити с плат. Позволява се                 
използването на прикрепващи дървени материали (клечки за зъби). 

 
За поставянето на стойките ще бъдат дадени 15 мин. преди състезанието. Това не               

включва поставянето на зеленината.Участниците правят композиция на свободна   
тема като използват зеленчуци и плодове от предложените. Използването на всички 
обявени продукти ще е задължително!Предварително обелени и подготвени плодове и 

зеленчуци не се допускат при провеждането на състезанието. 
 
Забранено е използването на всякакъв вид изкуствени материали, естествени цветя и     

лепило. 
 

Наборът от плодове и зеленчуци ще бъде даден преди състезанието и ще бъде           
съобразен с подходящите за сезона плодове и зеленчуци. 
Материалите ще бъдат обявени една седмица преди състезанието. 

 
Като пример: 

 
- Тиква/диня                       - Папая 
- Краставица                       - Морков 

- Цвекло                          - Китайско зеле 
- Манго                                - Лук (пресен и стар)  
- Репичка                             - Ряпа 

 
 



 
 
Бележка:  
 

При желание участниците могат да носят,за да използват техни плодове и              
зеленчуци,които да са съобразени с предварително обявените. Това ще бъде възмож-
но, ако предварително се информират организаторите,най-късно 3 дни преди         

състезанието. 
 

Всички участници, които ще използват предоставени от организаторите материали, 
ще имат право да си изберат необходимите продукти в рамките на 3 секунди, като 
номерът на всеки ще бъде изтеглен на лотариен принцип.  

 
Всеки участник ще получи табелка с номер. Тази табелка трябва да бъде поставена 
на     работното място и да може да се вижда от журито от момента на стартиране 

на                състезанието. На гърба на табелката всеки участник трябва да напише 
3- те си имена. 

 
Всеки участник трябва на носи дъска за рязане, комплект инструменти, съд за вода 
и    гъбичка за почистване. 

 
Организаторите осигурят на участниците работни места-маса, стол и плик за боклук. 
 

По време на състезанието не се допуска напускане на работното място, както и   
контакт с членовете на журито или публиката.Не е позволено да се използват        

електрически инструменти и рендета. 
 

Критерии за оценяване: 
 

 Брой на използваните продукти - 0-20 точки 
 Разновидности на формите (геометрични форми, цветя, животни, птици,) –             

0-20 точки 
 Тема или връзка между отделните елементи в композицията -0-10 точки 
 Цветен спектър на композицията– 0-10 точки 

 Дълбочина на разреза и използвани инструменти при работа – 0-20 точки 
 Оригиналност – 0-10 точки 
 Композиране и излагане на изработените фигури -0-20 точки 

 Подреждане на работното място – 0-10 точки 
 

Победителите ще бъдат избрани според броя на събраните точки. 
Максимум точки 120.Половин точки не се използват. 


