МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
отправя покана
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС - СЪЗДАВАНЕ НА ГРАФИЧЕН ЗНАК (ЛОГО)
НА ПРЕДСТОЯЩОТО БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
ЗА ЧЕРНОМОРСКО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Цел на конкурса
В периода 1 януари 2019 – 30 юни 2019 г. Република България ще поеме за четвърти път ротационното
председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС). В тази връзка
започва подготовката за поемане на ротационното председателство на регионалната
междуправителствена организация.
Предмет на конкурса
Предмет на настоящия конкурс е изготвянето на: ПРОЕКТ ЗА ГРАФИЧЕН ЗНАК (ЛОГО) на Българското
председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), включващ
следните компоненти:
а) основен графичен знак на Българското председателство на ЧИС;
б) вграждане на основния графичен знак в съпътстващи елементи – бланки и папки, банери и баджове,
елементи на уеб-дизайн, електронна кореспонденция, прес-съобщения и публикации и др.
Условия за участие
Право на участие в конкурса има всяко българско или чуждестранно юридическо лице или физическо лице
– индивидуално или в колектив, работещо в областта на дизайна. Конкурсът е отворен и за студенти от
специалности, свързани с графичен дизайн.
Към всеки проект трябва да бъде представена кратка професионална биография на автора и контакти за
обратна връзка – актуален телефон и и-мейл.
Представените проекти следва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали
в други конкурси.
Проектите на логотипи не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга
институция, продукт, услуга и да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуалната
собственост.
Всеки кандидат трябва да приложи подписана декларация по образец, удостоверяваща съгласието му с
условията на конкурса и факта, че е единствен автор на проекта на графичните изображения на
логотипите. В случай, че проектът е изготвен в съавторство – декларацията се попълва от всички автори.
Приемат се до три 3 предложения, представени от един участник в конкурса.
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Изисквания към проектите


Представяните проекти следва да съдържат дизайн на лого на Българското председателство на
Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС)
 Кандидатите представят авторските предложения с латински букви, като включат и следния
текст:
Organization of the Black Sea Economic Cooperation
Bulgarian Chairmanship-in-Office
1 January-30 June 2019


Няма ограничения по отношение на цветовата схема, желателно е обаче да включва цветовете
на българския трикольор.



Четвъртото Българско председателство на ЧИС ще премине под мотото „SEA OF OPPORTUNITIES” („Море на възможностите“).
Всяко предложение трябва да се предостави в два варианта – цветен и черно-бял, а файловете
да са във формати JPG и PDF.
Графичният образ трябва да се характеризира с лаконичност и яснота и да дава възможност да
бъде разработено в цялостна система за визуална идентичност.




Вид на конкурса
Конкурсът е явен. Всеки участник предоставя своите данни: име, актуален телефон и и-мейл.
Провеждане на конкурса
Проекти ще бъдат обсъдени от жури и класирани чрез гласуване. Журито ще бъде съставено от
представители на МВнР и утвърдени експерти в областта на графичния дизайн.
Държавният културен институт ще организира експозиция, в която да бъдат представени
кандидатстващите проекти.
Награди за участниците
За класираните участници е учреден награден фонд, както следва:
I място: 2000 лева с ДДС
II място: 1000 лева с ДДС
Авторски права
Авторското право върху графичните изображения, спечелили I място в конкурса, ще бъде прехвърлено в
полза на Министерството на външните работи. Министерството на външните работи си запазва правото
да използва представените проекти от всички участници за архив от конкурса и се задължава да не ги
използва по никакъв друг начин, освен за целите на презентация на резултатите от конкурса.
Срокове и предаване на конкурсните проекти
Срок за подаване на предложения – 6 декември 2018 г.
Предложенията, заедно
culturalinstitute@mfa.bg

с

посочените

документи

се

изпращат

на

електронен

адрес:
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Приключване на конкурса
Организаторът ще обяви класирането на проектите, като публикува решението на официалния сайт на
министерството https://www.mfa.bg и на сайта на Държавния културен институт към министъра на
външните работи www.culture-mfa.bg. За класираните на I-во и II-ро място проекти, авторите ще получат
и лично информация за наградите - на предоставените мейли и телефони.
С автора на спечелилия проект ще бъде сключен договор за откупуване на авторските права и
разработването на елементи от визуалната идентичност на Българското председателство на ЧИС.
Максималната стойност за откупуване на авторските права на проекта за графична визия и разработени
варианти за използването му е в размер на 1000 лв. с ДДС.

Организаторът може да прекрати провеждането на конкурса при следните условия:



няма допуснат нито един участник, който да отговаря на условията;
постъпилите проекти не отговарят на предварително обявените условия от организатора.

Приложения
Приложение 1 – Декларация участник
Приложение 2 – Представяне на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС).
Приложение 3 – Public Communication Strategy на организацията ЧИС - на сайта на Организацията
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Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ната/ _____________________________________________ , в качеството ми на участник в
конкурс за изготвяне на проект на графичен знак (лого) на Българското председателство на Организацията за
Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС),

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Запознат съм и приемам условията за провеждане на конкурс за създаване на графичен знак (лого) на
предстоящото Българско председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.
2. Единствен носител1 съм на авторското право върху представения идеен проект, предмет на конкурсно
предложение с всички негови приложения;
3. Конкурсното предложение е изготвено единствено за целите на този конкурс и не е участвало в други
конкурси, не е придобило разпознаваемост във връзка с друга институция, проект, услуга и не е регистрирано като
марка или друг обект на интелектуалната собственост.
4. Съгласен съм / Не съм съгласен /2 проектът да бъде използван за публично представяне.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.

Декларатор: _____________________

(дата на подписване)

1
2

В случай, че проектът е изготвен колективно – всеки от участниците подписва декларация
Ненужното се зачертава
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Приложение 2

Ротационното председателство на Организацията за черноморско икономическо
сътрудничество
Информация
В периода 1 януари-30 юни 2019 г. България ще поеме за четвърти пореден път ротационното
председателство на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. Учредена на 1 май
1999 г., Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) (Organization of the Black Sea
Economic Cooperation - BSEC) е международна регионална икономическа организация на страните от
Черноморския регион. Възниква на базата на подетата през 1992 г. от Република Турция инициатива за
икономическо сътрудничество между черноморските страни.
Съветът на министрите на външните работи на страните членки е основният орган на ЧИС, който
има правомощия да взема решения по всички въпроси, касаещи дейността на организацията. Негов
председател е министърът на външните работи на съответната страна-членка, която е поела
ротационното председателство на ЧИС за срок от шест месеца.
Специализирани органи са Парламентарна асамблея на ЧИС (ПАЧИС), Черноморска банка за
търговия и развитие (ЧБТР), Международен център за черноморски изследвания (МЦЧИ) и Съвет на
бизнес средите (BSBCEC), които имат свой бюджет и висока степен на автономност.
Участието на България в най-представителната и институционално развита организация в
региона на Черно море е съществен елемент от регионалната политика на страната за укрепване на
доверието, стабилността и сигурността в региона.
България е активен член на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
(ОЧИС) и е ангажирана в процесите за реформиране и адаптиране на организацията към съвременните
предизвикателства. В рамките на Българското Председателство на Съвета на ЕС България насърчи
пълноценното взаимодействието с ЕС и развиването на ЧИС като проектно-ориентирана организация.

Четвъртото Българско председателство на
„SEA OF OPPORTUNITIES” („Море на възможностите“).

ЧИС

ще

премине

под

мотото

Изисквания към логото
То ще бъде използвано за интернет-сайта на председателството и при изработката на банери,
както и промоционални материали, като папки, бележници, химикалки и др.
Следва да включва текста:
Organization of the Black Sea Economic Cooperation
Bulgarian Chairmanship-in-Office
1 January-30 June 2019
Няма ограничения по отношение на цветовата схема, желателно е обаче да включва цветовете
на българския трикольор.
Логото на ротационния председател на организацията обичайно се интегрира в основните
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комуникационни канали на ЧИС - уебсайт, информационни материали и банери, съобщения за
провеждани официални срещи и конференции от програмата на Организацията

Допълнителна информация
Логотипът на организацията ЧИС
Най-често се използва опростеният вариант но логото.

Разпространен е и вариант, включващ флаговете на 12-те страни от Организацията

Възможно е съчетаване с логото на ротационното председателство от страната-член, където се
търсят акценти с цветовете на националния й флаг (виж страницата на настоящото ротационно
председателство на Азербайджан)

6

Визуалната идентичност на предходни български ротационни председателства на ОЧИС
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