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Официален регламент 
 

 

Конкурс за опазване на околната среда 
 

 

„Мисли зелено“, издание 2018 г. 
 

 
 

Раздел 1. Организатор на конкурса. Официален регламент на конкурса. 
 

1.1. Настоящият Конкурс ще се провежда под името „Мисли зелено”. Конкурсът се 

организира от „Кроношпан България“ ЕООД със седалище в гр. Бургас и адрес: гр. 

Бургас, Северозападна Промишлена Зона (наричан оттук нататък „Организатор“).  

1.2. Настоящият Конкурс ще се проведе съгласно издадените от Организатора 

инструкции, в съответствие с клаузите на този регламент (наричани оттук нататък 

„Регламент“). 

1.3. Условията на организирането и изпълнението на Конкурса съгласно този 

Регламент, както и правилата за оценяване са обвързващи и са посочени в разделите 

по-долу. 

 

Организаторът си запазва правото да променя и/или допълва Регламента, 

включително и което и да е от условията за организиране на Конкурса, както и 

правото да прекъсва временно и/или прекратява и/или удължава провеждането му, 

като предварително информира участниците/потенциалните участници за каквито и 

да било промени в клаузите на Регламента. 

 
 

Раздел 2. Предназначение, цел и предмет на Конкурса. 
 

2.1. Конкурсът е посветен на популяризирането на устойчивото развитие и опазването 

на околната среда сред младите хора и отбелязването на Световния ден за опазване 

на околната среда 2018 г.  

2.2. Основната цел на Конкурса е да повиши осведомеността сред младите хора по 

отношение на влиянието на неустойчивото потребление  на ресурси  върху околната 

среда и ефектите от такова потребление върху климатичните промени. 

2.3. Предмет на конкурса са училищни проекти, които провокират творческо мислене у 

младите хора, възпитават в любов и грижа за природата, имат за цел промяна на 

ежедневното поведение и нагласите, насочени към опазване на околната среда и 

намаляване на негативното въздействие от човешката дейност. 
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Раздел 3. Тема на Конкурса. 
 

Участниците  трябва да изработят  макет на еко - град. 

3.1. Материали: материалите, които могат да се използват в изработката на макет на 

еко - град са по избор. Ще бъде високо оценено използването на материали, 

подлежащи на рециклиране. 

3.2. Размери: Препоръчителни размери на макета 100 / 60 см 

3.3. Съдържание: макетът да демонстрира екологичен начин на живот, поведение, 

насочено към опазване на околната среда и разумно потребление на природните 

ресурси.  

 

Раздел 4. Условия за участие. 

 

4.1. Допустимост на участниците: 

Допустими за участие в конкурса са начални и основни училища от територията на 

Община Бургас. 

Всеки един от кандидатите може да представи само един проект. 

4.2. Допустимост на проектите: 

Представените за участие в конкурса проекти следва да отговарят на следните 

условия: 

- да са обвързани с основната тема на конкурса „Мисли зелено“; 

- да отговарят на целите на конкурса, а именно да повиши осведомеността сред 

младите хора по отношение на влиянието на неустойчивото потребление на ресурси 

върху околната среда и ефектите от такова потребление върху климатичните промени; 

- да адресират ясно определен проблем, насочен към промяна на нагласите и 

поведението и/или устойчивото управление на ресурсите, както и други, свързани с 

опазването на околната среда; 

- да представят творчески и иновативен подход при решаването на 

идентифицирания проблем; 

- да бъдат планирани с активното участие на младежката общност в училището – 

кандидат; 

Проекти, които не отговарят на условията на настоящия регламент, няма да бъдат 

допуснати до участие. 

4.3. Недопустими проекти: 
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- не отговарят на действащото българско законодателство; 

- провокират насилие, противообществени прояви или непристойно поведение; 

- подтикват към тютюнопушене и употреба на наркотици;  

- насърчават расизъм, сексизъм, хомофобия или дискриминация на етническа, 

социална, расова, религиозна или друга основа; 

- са защитени от авторски права, които не са притежание на участника; 

- съдържат явна или скрита реклама. 

  

Раздел 5.  Оценка на проектите. 

 

5.1. Комисия за оценка: 

Постъпилите в рамките на обявения срок проекти ще бъдат оценявани от комисия,  

съставена от представители на „Кроношпан България“ ЕООД. „Кроношпан България“ 

ЕООД си запазва правото да привлече в състава на оценителната комисия и външни 

лица с подходяща експертиза.   

5.2. Процес на оценка 

Процесът на оценка на постъпилите проекти, преминава през два основни етапа: 

Етап 1: Оценка на допустимостта: 

Оценителната комисия извършва проверка по допустимост на проектите в съответствие 

с условията, описани в т. 4.1. 

Етап 2: Оценка на качествата на проектната идея: 

Оценителната комисия извършва оценка на проектната идея в съответствие с 

критериите, описани в т.4.2. 

 

Критерий Максимален 
брой точки 

Проектът отговаря на целта и темата на Конкурса 10 

Проектът съдържа технически параметри, съобразени с темата на 
Конкурса 

10 

Проектът предлага достатъчен брой компоненти, които визуализират 
възможности за рационалното използване на природните ресурси 
 

10 

Проектът предлага творчески и иновативен подход при решаването на 
проблеми, свързани с опазването на околната среда 
 

10 

Проектът е планиран и изработен с активното участие на ученици от 
образователната институция 
 

10 
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Раздел 6. Срок и правила за кандидатстване: 
 
 
6.1.  График на Конкурса. 
 
- 26.03.2018 г. – официално начало на Конкурса 
- 26.03.2018 г. – 15.05.2018 г. –проекти 
- 16.05.2018 г. – 26.05.2018 г. –оценка 
- 21.05.2018 г. – обявяване на победителите  
 
6.2. Кандидатстване: 
 
Проектите ще се подават по електронна поща: thinkgreen@kronospan.bg 
 
Проектите следва да съдържат: 
- Форма за регистрация (по образец) 
 
Описанието на проектната идея не следва да надхвърля обем от 5 стр. 
 
- Снимки на проекта в общ план и в детайли. 
 
 
Раздел 7. Награди. 
 

7.1.  Три награди ще бъдат присъдени за училищата, участници в конкурса. 

 - I – ва награда – 5 000 (пет хиляди) лева 

 - II – ра награда – 3 000 (три хиляди) лева 

 - III – та награда – 2 000 (две хиляди) лева 

 

 7.2. Обща стойност на наградния фонд, определен за конкурса „Мисли зелено“, 

издание 2018 г. е в размер на 10 000 (Десет хиляди) лева 

7.3. Наградният фонд следва да бъде усвоен за активности свързани със спорт 

(организиране  и провеждане на спортни дейности, обновяване на спортни площадки, 

закупуване на уреди и пособия за спорт, спортни екипи и др.) 

7.4. Наградният фонд ще генерира средствата си  от продажбата на продукта OSB, за 

чието производство се използват щадящи природата технологии. Набирането на 

средства по наградния фонд стартира от 01.04.2018 и продължава до осигуряването 

на съответния бюджет. 

 

Раздел 8. Други условия. 

 

8.1. Участникът носи едностранно отговорността за всякакви преки или непреки 

последици, които може да възникнат от неговото участие в този Конкурс. Участникът 
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ще носи отговорност за всякакви правни претенции на трети страни по отношение на 

публикуваните творби. 

 

8.2. Всички данъчни или други задължения, свързани с прихода, получен от 

победителя за неговото участие в Конкурса, ще бъдат изцяло за сметка на 

победителя. 

8.3. „Кроношпан България“ ЕООД  се задължава да запази поверителността на 

личните данни на Участниците. Тези данни ще се използват само за оптималното 

организиране на Конкурса. 

 
 

За всякакви допълнителни подробности можете да се свържете с нас по имейл на 

адрес: thinkgreen@kronospan.bg 

mailto:thinkgreen@kronospan.bg

