
 

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ  

ОБЯВЯВА КОНКУРС  НА ТЕМА: 

„ТУРИСТИЧЕСКИ СЛОГАН НА ОБЩИНА 

САНДАНСКИ“ 

Община Сандански е утвърдена туристическа дестинация, позната както в 

България, така и в чужбина. Безспорно, известна с красивата си и запазена 

природа, лековити извори, уникален климат, хилядолетна история и най-вече 

гостоприемни жители, община Сандански търси вдъхновяващото послание към 

туристите, което най-точно  да представи богатството на общината! Сандански е  

целогодишна дестинация за различни видове туризъм. И позната като 

„Естествената лечебница на Балканите“ , с добре развития си СПА и Балнео 

туризъм, община Сандански предлага възможности за практикуване и на 

културно-исторически, спортен, винен, селски, планински, събитиен туризъм и 

др.  

В тази връзка, община Сандански организира конкурс за изработка на 

проект  за туристически слоган, който може да бъде послание, мото или 

рекламно изречение. Туристическият слоган ще бъде неразделна част от 

концепцията на община Сандански за утвърждаване, развитие и популяризиране 

на дестинацията, както на българския, така и на международния туристически 

пазар. Слоганът ще бъде разпространяван  във всички печатни рекламни 

материали, информационни и други носители, уеб сайтове, електронна реклама, 

социални мрежи и медии.  
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1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1.1. Право на участие в конкурса имат всички български и чуждестранни физически 

и/или юридически лица и техни обединения.  

1.2 В конкурса нямат право да участват:  

- Кметът на община Сандански;  

- служители на общинска администрация , община Сандански; 

- представители на Общински съвет, Сандански; 

- представители на Консултативния съвет по въпросите на туризма, община Сандански; 

- членове на журито на конкурса. 

1.3 Слоганът трябва  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да съдържа  думата САНДАНСКИ, съответно  

SANDANSKI  и : 

- да разгръща потенциала на общината като туристическа дестинация; 

- да бъде кратък и ясен; 

- да има съвременно звучене; 

- да се запомня лесно; 

- да въздейства емоционално върху туристите.  

1.4  Всеки участник има право да представи до ТРИ предложения за туристически 

слоган на община Сандански, всяко на български и английски език.  

1.5 Предложението трябва да представлява един файл, във формат “pdf”, който да 

съдържа и трите предложения, както и мотивирано разяснение към тях.  

1.6 Заедно с предложението за слоган, участниците изпращат:  

1.6.1  Файл, във формат “pdf”, съдържащ информация  за автора или екипа, създал 

проекта за слоган на община Сандански, а именно: 

- три имена на кандидата / наименование на  екипа + трите имена на участниците 

в него;  

- възраст, образование, професия /ако участва екип, то всеки член се представя 

отделно/; 

- актуални телефонен номер и електронен  адрес за обратна връзка;  

 

1.6.2  Собственоръчно попълнена, подписана и сканирана  във формат „pdf“ 

декларация  по образец / приложение 1/, удостоверяваща: 

- авторски права върху посланията; 

- приемане на условията на конкурсната програма;  

- предоставяне на авторски права на община Сандански, при спечелване на 

конкурсната програма. 
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*При участие на екип, декларацията се попълва от всеки негов член.  

* В случай че, участникът е непълнолетен, декларацията се попълва  и подписва 

от името на родител , настойник или попечител. 

 

1.7 Подаването на предложението за слоган се извършва по електронен път, на 

официалния електронен адрес на община Сандански : oba_sandanski@abv.bg  

1.9. Всяко полученото предложение се входира в деловодната система на община 

Сандански, с входящ номер и дата на получаване. Всеки участник ще получи отговор 

по електронна поща, с входящия номер на кандидатурата, като потвърждение за 

участие в конкурсната програма. Участието в конкурса е безплатно.  

 

2. СРОКОВЕ 

2.1 Обявяване  на конкурса: 22.02.2021г.; 

2.2 Начало на конкурса: от 00:00 часа на 23.02.2021г., българско време; 

2.3 Краен срок за участие в конкурса: 00:00 часа на 20.03.2021г. , българско време; 

* Предложения, подадени преди началните  или след крайните дата и час, няма да 

бъдат разглеждани! 

2.4 Оценяване и класиране на предложенията: до пет дни след крайния срок за 

подаване на предложенията;  

2.5 Обявяване на резултатите: до три дни след избора на комисията и представяне 

на протокол  с резултата.  

 

3. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ 

3.1 Конкурсът се провежда при минимум трима участника, спазили посочените по-

горе изисквания за участие; 

3.2 Оценяването и класирането се извършва от независима комисия,  в състав: 

- председател : Кметът на община Сандански / или упълномощено от него лице/   

и членове:  

- ресорен Заместник – кмет на община Сандански;  

- представител на Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и 

туроператорите в Сандански;  

- представител на Консултативен съвет по въпросите на туризма, при община 

Сандански;  

- представител на  съюза на писателите;  

- журналист; 

- общественик;  
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3.3 Критериите и методиката за оценяване се формира от комисията. Решенията и 

оценките на комисията са независими и окончателни;  

3.4 Предложенията за участие в конкурсната програма , които не отговарят на 

посочените изисквания, се отстраняват  от участие в конкурса и не се разглеждат и 

подлагат на обсъждане от комисията. 

3.5 Комисията има право  да не класира нито едно предложение, с мотивирано 

обяснение.  В този случай, конкурсът се прекратява, без излъчване на победител.  

*Организаторът си запазва правото да обяви нов конкурс на същата тема, при 

същите или изменени правила! 

3.6 Работата на комисията се подпомага от техническо лице – експерт „Туризъм“ към 

общинска администрация. Експертът организира и документира работата на комисията, 

без пряко участие в процеса и без право на глас. Експертът изготвя протокол от 

оценките на комисията. 

3.7. Протоколът се внася в общински съвет за утвърждаване на победител , с решение 

на общински съвет, град Сандански.  

3.8 Членовете на комисията представят писмени декларации , по образец, че нямат  

материален интерес  и не са „свързани лица“, по смисъла на Закона за предотвратяване 

и разкриване  на конфликт  на интереси и Търговския закон с участник в конкурса. 

Декларациите се прилагат към протокола от работата на комисията. 

 

4. НАГРАДЕН ФОНД 

4.1 Комисията ще присъди една първа награда, в размер на 500 / петстотин  / лева.  

4.2 Наградата е еднократна, неделима  и се връчва при подписване на договор с община 

Сандански.  

 

5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКИ ПРАВА 

5.1 Подадените предложения трябва да са авторски, оригинални, неизползвани,  

непредоставяни до момента и да не копират вече съществуващи слогани;  

5.2 Победителят ще сключи договор с община Сандански за предоставяне на 

изключителното право върху слогана.  

5.3 Община Сандански ще предприеме нужните действия по регистрация и 

утвърждаване на слогана . 
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6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА 

Община Сандански има правото да прекрати конкурса, в случай че не е спазено 

изискването по т. 3.1, няма допуснат участник или по мотивирано решение на 

комисията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


