ОБЩИНА САНДАНСКИ

ПРАВИЛА

за провеждане на публичен конкурс
за избор на девиз на Община Сандански

I.

Общи положения

Девизът е един от символите на града и общината – синтезиран израз на минало,
настояще и бъдеще и подчертава уникалността на местната култура.
Девизът трябва да е кратко и съвсем ясно формулиран, да се запомня лесно, да
действа емоционално, да предизвиква недвусмислена асоциация с града и отличителните
черти на културата.
Право на участие в конкурса има всеки жител на или родом от Община Сандански.
Предложенията ще бъдат селектирани от специално сформирана комисия, която
включва в състава си професионалисти в областта на поезията и бранд мениджмънта,
както и длъжностни лица от Общинска администрация и Общински съвет Сандански.
Три селектирани предложения ще бъдат представени за обсъждане и гласуване от
граждани на община Сандански и краен избор и утвърждаване от Общински съвет
Сандански.
Община Сандански придобива авторските права върху утвърдения девиз.

II.

Етапи в провеждането на конкурса

Конкурсът за избор на девиз на Община Сандански протича в следната
последователност:
1. Обявяване на сайта на Община Сандански
2. Написване и представяне на предложения за девиз. Срок – от деня на
обявяване на конкурса до 11 март
3. Обсъждане и подбор от комисия на три предложения. Срок от 12 март
до 18 март
4. Обявяване на селектираните предложения 19 март.
5. Гласуване от граждани на община Сандански чрез анкета от 18 май
до 22 май и публично обсъждане на 23 май.
6. Избор и утвърждаване в Общински съвет

Избор на девиз

III.

Предложенията за девиз на Сандански трябва да бъдат специално подготвени за
целта, като темата засяга миналото, настоящето и бъдещето и подчертава отличителните
характеристики на града и местната култура.
Девизът трябва да е кратко и ясно формулиран – до 5 думи (без съюзи, предлози и
пр.). Трябва да се запомня лесно, да действа емоционално, да предизвиква недвусмислена
асоциация с града и отличителните черти на културата. Девизът трябва да носи послание
с препратка към миналото и поглед напред към бъдещето.
Всеки участник може да кандидатства с до 3 варианта.
март.

Срок за подаване на предложенията: от деня на обявяване на конкурса до 11

Предложенията се депозират в деловодството на Община Сандански на адрес –
гр. Сандански 2800, бул. Свобода № 14. Възможно е изпращане с куриер. Работно време
на Центъра за административно обслужване – от понеделник до Петък: 08:00 ч. – 17:00
ч. (без прекъсване).
Предложенията се предоставят в плик с размер А4, който включва комплект от:
•
заявление за участие /образец 1/,
•
декларация за авторство /образец 2/;
•
В случай, че лицето е непълнолетно се попълва декларация от
родителя /образец 3/
- отделен, ненадписан и запечатан плик, в който се поставя предложението
за вариант/и на девиз на Община Сандански.
След изтичане на срока за депозиране на предложенията, комисията излъчва три
варианта за девиз на Община Сандански.
На 19 март подборът на комисията се обявява на интернет страницата на Община
Сандански.
Предложенията на комисията се подлагат на обсъждане и гласуване от граждани
на община Сандански.
Общинският съвет обсъжда и утвърждава едно от предложенията за девиз на гр.
Сандански.
Община Сандански придобива авторски права над утвърденото от Общинския
съвет предложение за девиз на Сандански.

Награден фонд за девиз на Сандански:

IV.

-

200 лв. за класираното първо място

III. Kомисия в състав:
гр.Сандански, бул.”Свобода” №14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055, email: oba_sandanski@abv.bg

Председател:
1.1. Доц. Татяна Стоичкова – Ръководител катедра „Рекламен дизайн“ при
Национална художествена академия. Преподавател по мениджмънт, маркетинг, ПР и
комуникации в изкуствата както в Национална художествена академия, така и в ЮЗУ
„Неофит Рилски“.
Членове:
2.1. Христо Георгиев - поет, белетрист, журналист и издател
2.3. Панчо Панчев - Председателя на Постоянна комисия по образование, наука,
култура и вероизповедание при Общински съвет - Сандански
2.4. Зорица Органджиева – Зам.-кмет “Социални и хуманитарни дейности при
Община Сандански, литератор
2.5. Петя Костадинова – Мл. експерт „Култура и туризъм“ при Община
Сандански, културолог
Комисията има за задача В срок от 12 март до 18 март да класира три
предложения за избор за обсъждане и гласуване от граждани, избор и утвърждаване от
Общинския съвет - Сандански

гр.Сандански, бул.”Свобода” №14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055, email: oba_sandanski@abv.bg

