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Този документ е създаден в рамките на проект „Магията на долината на Панега” - Маркетинг на туристическа дестинация 
Луковит – Ябланица - Червен бряг”, ДБФП № BG161PO001/3.2-03/2012/006, 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 Луковит и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган .  

 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЛОГО  

НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ „МАГИЯТА НА ПАНЕГА“, ПО ПРОЕКТ „МАГИЯТА НА 
ДОЛИНАТА НА ПАНЕГА“ - МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ ЛУКОВИТ – 

ЯБЛАНИЦА - ЧЕРВЕН БРЯГ“ 
 

№ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ: BG161PO001/3.2-03/2012/006 
 
 
Конкурсът цели създаването на визуална идентичност на туристически  продукт „МАГИЯТА НА 
ПАНЕГА“, който обхваща трите съседни общините Луковит, Ябланица и Червен бряг, основаващ 
се на базата на общи природни, географски, социално-икономически, културни и други ресурси. 
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 
Документацията се подава в 3 плика: 
ПЛИК 1. С НАДПИС: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЛОГО 
В плик 1 се поставят следните документи: 

1. Предложение за лого (максимум 3 бр.) в книжен и електронен носител (файлови 
формати: png, gif, jpg) 

2. Кратко описание на на авторската идея и предложенията за лого. 
Уточнения: 
1. Логото следва да съдържа следният текст, изписан на кирилица: „Магията на Панега“.  
2. Концепцията за лого да бъде представена в цветна и монохромна (черно-бяла) версия, всяка 
на хартиен или електронен носител.  
3. Дизайнът да е авторски, да не копира или напомня на съществуващи лога, да осигурява 
разпознаваемост на региона. 
4. Kонкурсът е анонимен  не трябва да има никакви отличителни знаци, поставени от автора или 
данни за него. 
 
ПЛИК 2. С НАДПИС: ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА 
В плик 2 се поставят следните документи: 

• Представяне на участника (свободен формат) - трите имена, адрес за кореспонденция, 
телефон за връзка, емайл, възраст, професия. 

• Портфолио с визуални проекти, лога и др. (ако автора има изпълнени или подготвени 
визуални концепции, проекти, лога и др.) 

 
ПЛИК 3. С НАДПИС: ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
В плик 3 се поставят останалите 2 плика. 

• Върху плик 3 се изписва адресът на получателя: ГР.ЛУКОВИТ, УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 
73 и следният текст: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЛОГО НА 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ „МАГИЯТА НА ПАНЕГА“, ПО ПРОЕКТ „МАГИЯТА НА 
ДОЛИНАТА НА ПАНЕГА“ - МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ ЛУКОВИТ 
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– ЯБЛАНИЦА - ЧЕРВЕН БРЯГ“ 
• Върху Плик 3 не се посочва име на подателя, конкурсът е анонимен! 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
1. С подаването на предложение за лого всеки участник се счита за приел безусловно 
посочените в настоящата обява условия на конкурса. 
2. Оценяването и класирането на постъпилите предложения ще се извърши от жури в състав  
от независими експерти (графични дизайнери) и представители на общините Луковит, Червен 
бряг и Ябланица. Журито ще номинира 3 лога.  
3. Проектите ще се оценяват по следните критерии: ясна концепция, оригиналност на идеята, 
съответствие с целите и условията на конкурса, художествена и естетическа стойност, 
възможност за комплексно използване по различни начини. 
4. Участието в конкурса е безплатно.  
5. На авторите на отличените най-добри лога ще бъдат връчени парични награди, съответно за 
първо място: 1500 лв., второ място: 1000 лв. и трето място: 500 лв.! 
6. Авторските права на отличените лога трябва да бъдат предоставени на община Луковит. 
7. Победителят в конкурса трябва да предостави проекта си в изцяло векторен вариант в един от 
следните файлови формати: eps, cdr, psd, tiff на 300 dpi. и да подпише декларация, че 
предоставя безсрочно и безусловно всички авторски права върху избраното лого на Община 
Луковит. 
 
Благодарим ви за участието! 
 
 

 


