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Проект 

„Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Разград през периода 2019 - 2021 г.”, 

BG05SFOP001-4.004-0012-C01, финансиран от ОП „Добро управление”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

за фотоконкурс на тема „Моята европейска община” 

 

Тема и цел на конкурса 

Областен информационен център - Разград и Община Разград организират фотоконкурс 

на тема „Моята европейска община”. 

Фотоконкурсът е посветен на 12 октомври – Деня на българската община. 

Целта му е жителите на общините в oбласт Разград да представят своя поглед и 

отношение към градската среда, природни, културни и исторически обекти и 

съпътстващи събития, които са реновирани, възстановени, изградени или проведени със 

средства от Европейския съюз по различни програми и проекти.  

Условия за участие във фотоконкурса 

Право на участие имат всички фотографи - професионалисти и любители, без 

ограничения във възрастта. 

Фотографиите трябва да са авторски. 

Заснетите обекти трябва да се намират на територията на седемте общини от Разградска 

област.  

Всеки участник може да представи до 3 снимки.  

Участниците са разпределени в 3 възрастови групи: 

• До 14 години 

• 15 - 18 години  

• Над 18 години  

Технически изисквания 

Снимките могат да са цветни или черно-бели. Трябва да са предоставени в електронен  

формат JPEG, с минимална резолюция 3000 пиксела по дългата страна.  

Допустима обработка на снимките: обработка на яркост и контраст, изостряне на 

изображението, прекадриране на снимката. 

Не се допускат рамка, дата и подпис на автора върху снимката. 
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В конкурса не могат да участват лица, които са свързани с организацията на конкурса 

или техните семейства. 

Регистрация и участие 

Попълнен формуляр за участие и снимките се представят в електронен вид, изпратени на 

e-mail адрес: oic.razgrad@gmail.com.  

Срокове 

• Конкурсът стартира на 6 октомври 2021 г.; 

• Краят на конкурса настъпва в 24:00 часá на 7 ноември 2021 г.; 

• В периода 8-12 ноември жури оценява и класира получените творби;  

• На 16 ноември 2021 г. в офиса на ОИЦ - Разград ще бъдат обявени  резултатите от 

конкурса и ще бъдат наградени победителите в трите възрастови групи;  

• Най-добрите творби ще бъдат включени във фотоизложба. 

Награди 

Фотографски продукти, аксесоари и ваучери за фотографска техника на обща стойност 

4000 лева. 
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