
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА  

 

гр. София, ул. „Съборна” № 1 

www.tourism.government.bg 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ Т-РД-16-19/05.02.2016 г. 

  

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 5, ал. 3 от 

Устройствения правилник на Министерството на туризма, приет с Постановление № 

447 от 23.12.2014 г. на Министерския съвет, обн., ДВ, бр.108 от 30.12.2014 г.,  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Да се проведе открит конкурс на тема:  „ПРОЕКТ ЗА НОВА КОНЦЕПЦИЯ 

ЗА ГРАФИЧНА ВИЗИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ЛОГО НА 

БЪЛГАРИЯ“. 

 

II. Утвърждавам изготвената конкурсна програма за провеждане на открития 

конкурс. 

 

III. Срокове за провеждането на конкурса, както следва: 

1. Срок за приемане на конкурсни предложения – до 04 април 2016 г., 00:00 ч. 

(EET); 

2. Срок за работа на професионалното жури за оценяване – до 10 дни след 

крайния срок за подаване на конкурсни предложения; 

3. Срок за публично представяне на проектите – финалисти – 5 дни след 

приключване на работата на професионалното жури; 

4. Срок за избор на нова графична версия на туристическото лого на България 

от широкото жури – 10 дни за оценяване след приключване на публичното 

представяне; 

 

IV. Определям професионално жури за провеждането на открит конкурс на тема: 

„ПРОЕКТ ЗА НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ГРАФИЧНА ВИЗИЯ НА 

ТУРИСТИЧЕСКОТО ЛОГО НА БЪЛГАРИЯ“ в следния състав:  

 

1. Проф. Божидар Йонов, Национална художествена академия, „Рекламен 

дизайн“ - Председател на журито; 
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2. Доц. д-р Кристина Борисова, Национална художествена академия, 

„Шрифт и калиграфия“; 

3. Любен Генов, Председател на Съюза на българските художници; 

4. Теодор Лулчев, Национална художествена академия, „Индустриален 

дизайн“; 

5. Проф. д-р Николай Младенов, Ръководител на рекламно-

информационната дейност на Национална художествена академия; 

6. Проф. Екатерина Русинова, Нов български университет, „Графичен 

дизайн“; 

7. Доц. д-р Стефан Серезлиев, зам.-председател на Българската академична 

асоциация по комуникации (БААК), Брандинг и интегрирани 

маркетингови комуникации, дизайн; 

8. Димитър Трайчев, Член на Съюза на българските художници, „Графичен 

дизайн“ 

9. Проф. Георги Янков, „Плакат и визуална комуникация“, Национална 

художествена академия. 

 

V. Възлагам на професионалното жури по т. I от настоящата заповед следните 

задачи: 

 

1. Да проведе открит конкурс на тема: „ПРОЕКТ ЗА НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА 

ГРАФИЧНА ВИЗИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ЛОГО НА БЪЛГАРИЯ“ 

2. Да представят подписани декларации за спазване на конфиденциалност до 

официалното настъпване на публичната част на конкурса; 

3. Да разгледа и класира до 5 идейни проекта по художествени и функционални 

критерии и степенува своя индивидуален избор на първо, второ и т. н. места; 

4. Да състави протокол за оповестяване на резултатите, който се подписва от 

всички членове; 

5. Да предложи присъждането на най-добрите проекти с определените в 

конкурсната програма награди и плащания; 

 

VI. Журито по т. I от заповедта да изготвя протокол/и от провежданите заседания, 

както и да организира и осъществява кореспонденцията с участниците. 

 

VI. Oпределям широко жури за провеждането на открит конкурс на тема: 

„ПРОЕКТ ЗА НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ГРАФИЧНА ВИЗИЯ НА 

ТУРИСТИЧЕСКОТО ЛОГО НА БЪЛГАРИЯ“ в следния състав (до 15 

души): 

 

1. Представители на туристическия бизнес – (3-ма представители от Националния 

съвет по туризъм); 

2. Представители на медиите – (по 1 представител от типа медия – телевизия, 

радио, преса, онлайн медия), в случай че има заявено желание;  

3. Представители на комуникационните и ПР агенции, маркетолози и 

специалисти 
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4. Министър Николина Ангелкова; 

5. Представител от Министерство на туризма; 

 

Членовете на широкото жури сред представители на медиите и на бизнеса да бъдат 

избрани чрез жребий, в присъствието на нотариус. 

 

VIII. Протоколът, изготвен по т. III от заповедта да ми бъде предоставен за 

утвърждаване, в срок до 3 дни, след окончателното му подписване от всички членове на 

професионалното жури; 

 

IX. Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.  

 

X. Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните лица и отговорните 

служители на министерството: Милан Мартинов, директор на дирекция ВОП; Милка 

Нанова, директор на дирекция ППТ; Албена Методиева, директор на дирекция МРИТ; 

Екатерина Дацова, директор на дирекция АПОЧР; Тодор Ле, главен експерт в дирекция 

МРИТ; Деница Германова, младши експерт в дирекция МРИТ и Ивелин Славов, н-к 

отдел ПДОП в дирекция АПОЧР за сведение и изпълнение.  

 

 

 

 

 

 

(П) 

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА 

Министър на туризма  
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