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Регламент 

Фотоконкурс на БАВ „Влажните зони в България“, 2022 г. 

1. Ограничения  

1.1. Всеки автор може да участва с максимум 3 (три) снимки във фотоконкурса  

1.2. Авторските снимки нека интерпретират красотата на водата във влажните зони, 

заобикалящите животински свят и флора, участието на човека в тези екосистеми, да отразяват 

настоящи проблеми там и т.н. Чрез Вашите тематични фотографии от БАВ отново целим да 

напомним колко безценен ресурс е водата както за живота и здравето на хората, така и за 

съществуването на биоразнообразието на планетата. През 2022 г. обръщаме внимание на 

влажните зони и тяхното изключително значение за живота на планетата, тъй като те: 

• Поддържат богатство от растения, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници и 

безгръбначни. 

• Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните 

запаси и подхранват подпочвените води. 

• Особено ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. На много 

места по света се изграждат изкуствени блата с тази цел. 

• Влажните зони предпазват от наводнения, като поемат голяма част от повърхностните 

води. 

• В утайките им се задържат въглероден диоксид, метан и др. газове, затова са важни за 

смекчаване на климатичните промени. 

• Имат голяма стойност за живота на хората като водоизточник, място за риболов, 

събиране на билки, животновъдство и др. Плодотворните почви около тях са подходящи 

за земеделие. 

• Предлагат добри условия за отдих и туризъм. 

2. Препоръчителни технически изисквания към снимките, изпращани за фотоконкурса  

2.1. Снимките трябва да са в популярен дигитален формат (JPEG, PNG, TIFF и др. подобни), в 

оригинален размер.  

2.2. Големина на изображението – не по-малка от 3000 пиксела по дългата страна. 

2.3. Разделителната способност – не по-малка от 200 ppi (пиксели на инч).  

3. Регистрация и участие  

3.1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става само на адрес: 

photo-contest@bwa-bg.com  

mailto: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 псевдоним ако има такъв); 

- заглавие (за всяка снимка). В случай, че заглавието е по-абстрактно, моля, добавете мястото, 

където е правена снимката; 

- мобилен телефон за връзка; 

- имена на родител/настойник (за участници под 18 г.) 

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.;  

- снимки 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 

4. Срокове  

4.1. Краен срок за изпращане на снимките   

- 23:59 часа на 24 март 2022 г. (снимки за участие могат да се изпращат по всяко време преди 

края на фотоконкурса).  

4.2. Обявяване на номинираните  

- Одобрените за участие в конкурса снимки ще бъдат качвани на сайта на БАВ ежедневно след 

21.03.2022 г. 

5. Жури  

5.1. Почетен председател на журито: министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. 

5.2. Председател и членове: ще бъдат обявени допълнително, като ще има представители на 

МОСВ, ПУДООС, БАВ и др. 

6. Награди  

6.1. Наградите ще бъдат обявени на сайта на БАВ и ще бъдат връчени в петте категории: Първо, 

Второ и Трето място; Награда на институция и Награда на партньор.  

6.2. Наградният фонд се състои от ваучери и грамоти, които традиционно се осигуряват от страна 

на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и напечатани от копирни центрове „Мания 

принт“. Повече информация ще бъде обявена допълнително. 

7. Общите условия на фотоконкурса на БАВ „Влажните зони на България“ са неразделна част 

от регламента на конкурса. 


