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Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, ДБФП № BG161PO001/1.5-01/2010/01, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи 

от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган.  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА СНИМКА В АВТОБУСА НА ТЕМА 

„ДА ПРЕКОСЯ ГРАДА ЗЕЛЕНО“ 

Конкурсът се реализира в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на 

Бургас”, ДБФП №BG161PO001/1.5-01/2010/01, изпълняван от Община Бургас в 

качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално 

развитие 

 

Тема:  

Темата на конкурса е „Да прекося града зелено“. В състезанието за най-оригинална 

фотография в автобус ще имат възможност да се включат всички граждани на Бургас, 

както и любители на бургаския градски транспорт, които проявяват интерес към 

темата.  

 

Изисквания: 

Всеки участник може да изпрати до 3 (три) фотографии. Файловете трябва да отговарят 

на следните условия: JPG или TIFF с размери минимум 2000/1500 пиксела при 72 dpi 

или 3 Mpix или 2000/3000 пиксела при 72 dpi или 6 Mpix.  

Моля заедно със фотографиите да изпращате попълнена и подписана Декларация 

за преотстъпване на авторски права! (Декларацията е качена на сайта на Община 

Бургас: http://www.burgas.bg) 

 

Оценяване:  

1. Оценяването се осъществява от потребителите на социалната мрежа Facebook. 

Десетте фотографии, събрали най-много „харесвания” ще бъдат излъчени като 

победители. 

2. Резултатите от конкурса ще се оповестяват на Интернет страницата на Община 

Бургас, а победителите ще бъдат своевременно уведомявани.  

3. Връчването на наградите ще бъде публично.   

4. Отличените фотографии ще се публикуват на сайта на Община Бургас: 

http://www.burgas.bg. 

 

Награди  

Ще бъдат номинирани най-добрите десет фотографии. Организаторите ще раздадат 

предметни награди  и грамота на отличените. Награждаването ще се извърши на 

официална церемония през месец октомври 2014 г. 

 

Придружаваща информация 

Фотографиите се изпращата на e-mail: integrirangradski@abv.bg. 

Срокът за изпращане и приемане на творбите е от 15 октомври до 07 ноември 2014 г. 

Срокът за гласуване е от 12 ноември до 16 ноември 2014 г. на Facebook страницата: 

https://www.facebook.com/pages/%D0%94%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0% 

mailto:integrirangradski@abv.bg
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Всяка творба задължително се придружава от следната информация:  

- трите имена на автора; 

- възраст; 

- телефон, e-mail или адрес за връзка 

 

Общи условия: 

Настоящите Условия за участие уреждат правата и задълженията на участниците, 

както и реда за получаване на спечелените награди. 

Участието в конкурса е безплатно и не се изисква такса за включване или каквото и 

да било друго заплащане. 

Допуска се участие само с авторски снимки. Община Бургас не носи отговорност, 

ако предоставена от участник снимка не е негова авторска, като всички последствия от 

това – финансови и юридически, са за сметка на участника, който не е спазил 

настоящите условия. Отношенията между него и страната, която предявява претенции, 

се уреждат по законен начин, който двете засегнати страни сметнат за уместен. Община 

Бургас не се явява страна в подобен спор. 

Допуска се участие в конкурса само в посочения срок. Изпратени фотографии извън 

обявения срок не се вземат предвид и не се разглеждат.  

Участници, които не са попълнили Декларация за преотстъпване на авторски права 

НЕ се допускат до участие в конкурса. 

До участие в конкурса се допускат само снимки, които отговарят на зададената тема 

и не съдържат сцени на насилие, порнография, расова, политическа, верска или друга 

дискриминация (по пол, възраст и пр.).  

С включването си в конкурса, Вие се съгласявате Вашата снимка да бъде 

публикувана безвъзмездно на интернет страницата на Община Бургас и 

използвана в информационни материали на Общината без допълнителни 

претенции. 

Общината се задължава да посочи името на автора на всяка от наградените и 

публикувани снимки. 

Не се предоставя паричната равностойност на спечелената награда. Наградата е 

лична и не може да бъде преотстъпена на трето лице. 

 

Допълнителна информация на телефони: 

Мария Танева – 0882 68 94 43 

Елена Петкова – 0893 36 29 93  


