
 
 

 
Ученическият съвет към ПГИ "Иван Илиев" обявява 

конкурс за изработване на оригинален проект на 
графичен знак (лого) на училището 

Графичният знак (логото) ще бъде използван при изработката на 

елементите от ученическата униформата на училището от следващата учебна 

година 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

1. В конкурса могат да участват всички ученици от ПГИ "Иван Илиев". 
2. Проектът трябва да бъде авторски, оригинален, разпознаваем и новаторски, като всеки кандидат може да 

участва с до два проекта. Ако проектът е създаден от повече от едно лице, в конкурса с него трябва да участват 
всички автори. 

3. Графичните предложения трябва да са съобразени с целта на конкурса и да е съобразен с институцията, 
която представлява - ПГИ "Иван Илиев". 

4. Всеки проект трябва да бъде създаден единствено за целите на конкурса и да не е участвал в други такива. 
Проектите на логото не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, 
продукт или услуга, да не копира или напомня съществуващи лога или слогани. 

5. Начало на конкурса: 13.03.2023 г. 
6. Краен срок за изпращане на проектите: 18.04.2023 г. 
7. Конкурсът е явен. Всеки участник предоставя своите данни: име, клас, телефон и електронен адрес. 
8. Каквито и да е права върху проекта или части от него да НЕ бъдат притежавани от трети лица. 
9. Победителят ще бъде отличен с  грамота от директора на ПГИ "Иван Илиев" и награда на стойност 100 

лева. 
10. Победителят в конкурса е необходимо да подпише декларация за авторство и предоставяне на авторските 

права, за ползване на графичния знак за целите на настоящия конкурс. 
11. Изисквания към формат на файловете: 

• проектите да бъдат записани във векторен формат; проектите да бъдат представени и във формат *.jpeg 
за по-лесната им визуализация; 

• да съдържа до 5 цвята; размер на изображението: 6 см x 5 см;  

• Графичното изображение на логото да е поместено в правилна геометрична фигура – правоъгълник, 
като съотношението между страните (страната a и страната b) на правоъгълника е 6:5 с допустимо  
отклонение ± 0,005. 

 

ЕТАПИ НА КОНКУРСА: 

Етап 1. Подаване на проектите: Изпращайте вашите проекти  на адрес:  us_pgi@pgiblg.com, до 18.04.2023 г.  
Проекти, получени след посочения краен срок, няма да бъдат допуснати до участие. 

Етап 2. Допускане на проектите за участие в конкурса: Ще бъдат допуснати за участие в конкурса само тези 
проекти, които отговарят на предварително обявените условия и изискването за формата на файловете. 
Организаторите могат да прекратят провеждането на конкурса, ако нито един от постъпилите проекти не 
отговаря на предварително обявените условия. 

Етап 3. Заключителен етап: Всички допуснати проекти ще бъдат предложени на онлайн гласуване.  
Всички ученици от VIII до XI клас (вкл.) и служители на ПГИ "Иван Илиев" ще имат възможност в рамките на 3 дни 
да гласуват онлайн за избор на графичен знак (лого) на училището, което да бъде използвано при изработката на 
елементите от ученическата униформата на училището от следващата учебна година. 
Чрез гласуването онлайн ученическият съвет желае да гарантира, че новото лого се харесва на възможно  
най-много ученици. 

Етап 4: Обявяване на победителя. 


