
РЕГЛАМЕНТ 

за провеждане на Конкурса „Мис Горна Оряховица 2012” 

 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Конкурсът „Мис Горна Оряховица 2012” се провежда в рамките на майските дни, 
посветени на празника на Горна Оряховица. 

2. Целта на Конкурса е една от участничките в него да получи титлата Мис Горна 
Оряховица 2012”.   

3. Награден фонд: 1000 лв., уикенд за двама в Ханче „Боаза” и много други атрактивни 
награди. 

УЧАСТНИЦИ 

1. Право да заявят желание за участие в Конкурса „Мис Горна Оряховица 2012” имат 
всички момичета, които: 

 са навършили 18 години към момента на провеждане на общинския 
кастинг на Конкурса; 

 са български граждани; 

 притежават артистичност и индивидуалност; 

 предоставят кратка автобиография /CV/ в срок до 11.05.2012г. /петък/, 
стая 302. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

Предварителен етап – КАСТИНГ 

1. За заявяване на желание за участие в Конкурса „Мис Горна Оряховица 2012” се 
счита единствено явяването и участието в кастинг на Конкурса на кандидатки, 
отговарящи на всички условия за участие в Конкурса. 

2. Записването за участие в кастинга на Конкурса „Мис Горна Оряховица 2012” се 
извършва в Община Горна Оряховица, стая 302, в срок до 11.05.2012г./петък/. 

3. Записването за участие в кастинга е напълно безплатно. 

4. Изискванията за явяването на кастинга са: 

 представяне на ксерокопие и оригинал на документ за самоличност; 

 попълване комплект документи за участие в кастинг; 

 представяне на кратка автобиография / CV; 

5. Кандидатки, неучаствали в кастинга на Конкурса и/или не спазили изискванията за 
явяване на кастинга, не се допускат до участие в Конкурса. 

6. Кастинг – комисия ще оценява кандидатките по предварително поставените 
критерии: 



 физически данни; 

 фотогеничност; 

 комуникативност; 

 поведение; 

 интелект и обща култура; 

 артистичност и индивидуалност; 

7. След приключване на кастинга на Конкурса, кастинг - комисията определя колко от 
всички явили се на кастинг и отговарящи на всички условия за участие и изисквания 
за явяване на кастинг да продължат в следващия етап на Конкурса. 

8. Само тези полуфиналистки ще бъдат информирани лично от организаторите на 
Конкурса за решението на Кастинг - комисията. 

9. Решението, с което се определят полуфиналистките е окончателно и не подлежи на 
промяна. 

Финален етап – ФИНАЛ 

1. Финалният етап на Конкурса ще се проведе в Летен театър Горна Оряховица на 
22.05.2012г./вторник/ от 19.00 часа. 

2.  Определените финалистки трябва да бъдат на разположение на организаторите на 
Конкурса за периода на провеждане на финалния етап два часа преди началото на 
Конкурса. 

3. Оценяването и класирането на финалистките на финалния кръг от Конкурса се 
извършва от конкурсно жури, в чийто състав влизат определени от организаторите 
лица, доказали се в своята област. 

4. Конкурсното жури оценява всяка от финалистките по определени критерии чрез 
лично събеседване и чрез представянето й на финала. Всеки член на Конкурсното 
жури оценява финалистките, като се ръководи от вътрешните си убеждения и 
определените критерии. 

5. Конкурсното жури ще определи коя е носителката на титлата „Мис Горна 
Оряховица 2012”, както и двете й подгласнички. 

ДРУГИ 

1. Участничките се представят на финала в 3 кръга:  

 бански костюм; 

 официален тоалет; 

 народна носия; 

   

2. Ако се установи, че победителката в Конкурса не отговаря на някое изискване за 
участие в Конкурса, тя губи правото си да получи наградата. 

3. С оглед постигането на целта на конкурса организаторите си запазват правото да 
променят правилата за провеждане на Конкурса при непредвидени обстоятелства. 

 


