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Регламент 
Фотоконкурс на БАВ „Вода за живот“, 2020 г.  
 
1. Ограничения 
1.1. Всеки автор може да участва с максимум 3 (три) снимки във фотоконкурса 
1.2. Авторските интерпретации в снимки трябва да демонстрират красотата и чистотата на 
водата. Трябва да подсказват, че тя дава живот, здраве, храна, енергия. Трябва да напомнят 
за значението на водата за хората и колко безценен ресурс за съществуването на планетата е 
тя.  
 
2. Технически изисквания към снимките, изпращани за фотоконкурса 
2.1. Снимките трябва да са с високо качество, подходящо за печат на пана с размери 50×70 
см. 
 
2.2. Файлове трябва да са в дигитален формат JPEG, в оригинален размер (MB).  
 
2.3. Големина на изображението – не по-малка от 3000 до 5000 пиксела по дългата страна. 
Разделителната способност – не по-малка от 200 dpi (точки на инч). 
 
3. Регистрация и участие 
3.1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става само на адрес photo-
contest@bwa-bg.com  
 
3.2. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешна 
регистрация на материала, който е изпратил за участие във фотоконкурса. 
 
3.3. Към всяка снимка за фотоконкурса, трябва задължително да има следната информация: 
- две имена на автора (и/или псевдоним ако има такъв) 
- заглавие (за всяка снимка) 
- мобилен телефон за връзка (по желание) 
- *за участници под 18 г. - възраст и име на родител/настойник 
 
3.4. Отпадане от фотоконкурса е възможно при предоставяне на: 
- некоректна и/или непълна информация за автора и/или неговата работа 
- снимки, които не отговарят на темата и/или на техническите изисквания 
- снимки, които не отговарят и/или противоречат на закона за авторското право и сродните 
му права 
- снимки с дати, копирайт, воден знак и др.; с обиден и/или нецензурен характер и т.н. 
- снимки, подадени след крайния срок 
- снимки, подадени на друг адрес освен photo-contest@bwa-bg.com  
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4. Срокове 
4.1. Срок за изпращане на снимките  
- фотоконкурсът се открива на 28 ноември 2019 г.  
- крайният срок за изпращане на снимките е до 23:59 часа на 6 януари 2020 г. (снимки за 
участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на фотоконкурса). 
 
4.2. Срок за гласуване 
- за определяне на фотография, носител на „Награда на онлайн публиката“, се гласува във 
facebook страницата на Българска асоциация по водите (БАВ). Гласуването става от 12:00 часа 
на 8 януари 2020 г. до 12:00 часа на 28 януари 2020 г.  
 
4.2. Срок за обявяване на номинираните  
- на 28 януари 2020 г. ще бъде обявен носителят на „Награда на онлайн публиката“, както и 
общо 10-те номинирани от публиката снимки, които ще станат част от фотоизложбата. 
- на 31 януари 2020 г. ще бъдат обявени общо 40-те номинирани снимки, които ще станат част 
от фотоизложба на БАВ (10 избрани от публиката и 30 посочени от журито). Имената на 
авторите и заглавията на снимките ще бъдат обявени във facebook страницата на Българска 
асоциация по водите (БАВ). Снимките във фотоизложбата  ще се състезават за награда във 
всяко от 5-те категории: Първо, Второ и Трето място; Отличие за обществена институция; 
Награда на онлайн публиката (определя се още на 28 януари след гласуване във facebook 
страницата на БАВ).  
 
5. Фотоизложба  
5.1. Общо 40-те номинирани фотографии ще участват във фотоизложбата на БАВ „Вода за 
живот“, която ще бъде открита през март 2020 г. в София 
 
6. Жури 
Почетен председател на журито – министърът на околната среда и водите Нено Димов 
Председател – зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков  
Членове: представители на МОСВ и ПУДООС 
 
7. Награди 
7.1. Наградите ще бъдат обявени на официална церемония и ще бъдат връчени в петте 
категории: Първо, Второ и Трето място; Отличие за обществена институция; Награда на 
онлайн публиката  
 
7.2. Наградният фонд се състои от ваучери и грамоти, осигурени от страна на Министерството 
на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС). 
 
8. Общите условия на фотоконкурса на БАВ „Вода за живот“ са неразделна част от регламента 
на конкурса. 

https://www.blagobektiv.org/photo-konkurs/obsti-uslovia.html

