
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО 

ОБЯВЯВА 

Регионален конкурс за създаване на графичен знак (лого) на институцията 

 

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА 

Регионално управление на образованието – Габрово обявява конкурс за лого, 

който да се превърне в графичен знак, отразяващ  основните функциите на 

регионалното управление на образованието:  

• териториална администрация към министъра на образованието и науката за 

управление и контрол на системата на предучилищното и училищното 

образование,  

• създава условия за провеждане на държавната образователна политика на 

територията на областта. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Изисквания към проекта за лого: 

• да е авторски, оригинален, да не копира съществуващо лого, да е разпознаваем 

за целта на инициативата; 

• да е съобразен с институцията, която представлява: Регионално управление на 

образованието – Габрово; 

• да бъде записан в един от следните графични формати: *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jif, 

*.jfif, *.jfi, *.bmp, *.gif, *.png, *.tiff. или нарисуван на ръка ; 

2. Изисквания относно участниците: 

• В конкурса могат да участват ученици от училищата в област Габрово – 

индивидуално или екипно. 

• Конкурсните творби да бъдат придружени с информация за автора (ако е екипно 

участието – информация за всички автори) - име и фамилия, адрес и телефон за 

кореспонденция, име на училището; 

• Конкурсните творби да бъдат представени по един от следните начини:  

✓ е-поща или с линк за сваляне на адрес: e-mail: ruo@ruo-gabrovo.org;   

✓ на място: РУО – Габрово, гр. Габрово, ул. „Брянска“, № 30, ет.7, ст. 701;  

✓ по пощата на адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ПК №5 - за 

конкурса; 



• Победителят ще бъдат отличен с почетна грамота и награда, осигурена от РУО - 

Габрово 

ЕТАПИ НА КОНКУРСА 

1. Подаване на проектите: 

Срок за подаване на проектните предложения: 12.05.2021 година 

2. Оценяване на проектите: 

Допуснатите до участие в конкурса проекти се оценяват по следните критерии за 

оценяване: 

• съответствие с посочените изисквания; 

• оригиналност на идеята, авторски и съвременен дизайн; 

• подходяща цветова гама; 

• разпознаваемост на логото; 

• креативност. 

3. Обявяване на победителите: 

В срок до 21.05.2021 година се оповестяват класираните на първите три места проекти. 

 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА! 

 


