
ФОРУМ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Обявява

Открит конкурс за лого на организацията

За Форум Културно Наследство:
Форум Културно Наследство е доброволно, неформално сдружение на експерти и

активни  граждани  за  опазване  на  културно-историческото  наследство  на  България.
Сдружението е сформирано на принципа на равнопоставеност при изграждане на обща
гражданска визия за решение на зачестилото унищожаване на обекти на наследството. 

Основни цели на организацията са:
- опазване на културно наследство; 
- диалог между държавата и експертните общности;
-  запазване  и  утвърждаване  на  експертното  начало  при  вземане  на  решения  за

опазване на културното наследство;
- прилагане на принципите на научната реставрация;
-  прилагане  на  международните  харти  и  конвенции  за  опазване  на  културно-

историческото наследство;
- подобряване на условията за образование в сферата;
- успешно използване на културно-историческото ни наследство като ценен ресурс

за  културен  туризъм  и  културно  развитие,  спиране  на  практиката  за  неговото
превръщане в евтини „атракции”;

Форумът е отворен кръг от партньори – експерти и заинтересовани граждани.
Всеки,  който счита,  че може да допринесе  в  борбата  за  опазване  на  културното  ни
наследство е добре дошъл!

Можете да прочетете повече тук: https://forumnasledstvo.wordpress.com/ 

Задачи и условия на конкурса: 

1. Поканата е към всеки с отношение към културното ни наследство, доброволно и
безвъзмездно  желаещ  да  подкрепи  инициативата,  като  даде  своя  принос,  с
творчески  ентусиазъм,  креативно  мислене  и  талант  за  създаване  емблема  на
ФКН. 

2. В настоящия конкурс  може да  участва  всеки -  физически  лица,  колективи  и
юридически лица. 

3. Основна  цел  на  конкурса  -  изработване  на  лого,  което  да  отразява  най-ясно
принципите, зад които стоят организациите членове на форума. 

4. Избраното  предложение  ще  стане  официално  лого  на  Форум  Културно
Наследство.

5. Конкурсът е открит. 
6. Авторът на избрания проект ще запази авторските права върху своя продукт,

като Форумът ще може да използва изображението като свое официално лого в
своите документи (кореспонденция, презентационни материали, уебсайт и др.)

7. Логото на Форум Културно  Наследство няма да бъде свързано с изработка и
продажба на рекламни и др. материали.

https://forumnasledstvo.wordpress.com/


8. Предложенията се изпращат на адрес contact  @  heritage  .  bg до 23.59 ч. на 15.01.
2016г. Към писмото следва да се включва име и фамилия и телефон за връзка с
участника.

9. Победителите ще бъдат обявени на страницата на Форум Културно Наследство
и на страници на част от неговите съучредители, както и в социалните медии.
Победителите ще бъдат известени по емейл или на посочен телефон за връзка. 

10. Форум Културно Наследство си запазва правото да не излъчи победител,  ако
нито едно от предложенията не отговарят на изскванията на журито. 

Изисквания към предложенията:
1. Приемат се до 3 варианта/файла от участник.
2. Всеки участник избира средствата, които използва за изработване на своето

предложение (на ръка или дигитално), но изпратените варианти следва да са в .JPEG
формат.  Обръщаме внимание,  че  избраният  победител  ще трябва да  разработи  своя
дизайн във векторен формат (Adobe Illustrator или др.), като при липса на възможност
от негова страна, това може да бъде извършено с помощ от членове на Форума. 

3. Препоръчителни размери на файловете за предаване: 1000x1000 px 
4. Препоръчително е логото да се предвиди в два варианта - цветно и черно-

бяло.
5. Препоръчително е логото да бъде комбинирано с името на организацията, в

два варианта - на български и английски език (Cultural Heritage Forum)
6.  Изисква  се  предложенията  да  са  оригинални  авторски  продукти  на

участниците,  да не съдържат елементи,  които са обекти на авторско право на трети
лица.

7. Всички въпроси относно заданието изпращайте на contact@heritage.bg.

Избор на победител:
1. Всички  постъпили  в  срок  предложения  ще  бъдат  разгледани  от  екипа  на

Heritage.bg.  Най-добрите  15  ще  бъдат  разгледани  от  работна  група
представители на Форум Културно Наследство за избор на победител.

2. Избор и обявяване на победител – 25.01.2016г. (понеделник)
3. Избраните най-добри 15 предложения ще бъдат качени на сайта на Форума. 

Очакваме вашите предложения!
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