
Правилник на Конкурса за изработване на дизайн на 
„Домашен контейнер за отпадъци от опаковки” 

 
Член 1: Организатор 
„ЕКОПАК България” АД, с ЕИК 131210347, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1330, район Възраждане, ул.”Охридско езеро” 3   
 
Член 2: Участници 
В конкурса могат да участват физически лица, навършили 16 години, с 
изключение на: 
– служители на ЕКОПАК България ; 
- членове на семействата на служителите от ЕКОПАК България, 
 
Член 3: Предмет на конкурса  
Участниците трябва да изготвят проект на „Домашен контейнер за отпадъци 
от опаковки” който да предостави на потребителите реалната възможност и 
удобство да прилагат разделно събиране на опаковките у дома си. 
 
Член 4: Условия за участие 
Заедно с проекта, всеки участник е длъжен да изпрати подписан на всяка 
страница настоящият Правилник, с което декларира, че е запознат и приема 
условията на конкурса. Заедно с така подписания Правилник, всеки кандидат 
следва да подпише и Декларацията, която представлява Приложение 1 към 
Правилника. В случай че кандидатът не изпрати подписани Правилник и 
Декларация заедно с предаването на проекта, същият няма да бъде допуснат 
до участие в конкурса.  
 
В случай че кандидатът е непълнолетен, Правилникът и Декларацията следва 
да се подпишат от неговия законен представител. 
 
Един кандидат може да представи няколко проекта, но не повече от три. 
 
Участието в конкурса е безплатно 
 
За да вземе участие в конкурса, всеки желаещ трябва да изготви проект (или до 
три по желание) за дизайн на Домашен контейнер за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки, който проект да отговаря на изискванията, посочени в т. 
1-3, по-долу. 
 
1. Изисквания към проекта за дизайн на домашен контейнер са следните: 
 Да включва три задължителни секции: за хартиени и картонени опаковки, 

за пластмасови и метални опаковки и за стъклени бутилки и буркани, 
всяка от които да бъде обозначена в съответен цвят: син, жълт, зелен. 

 Да бъде компактен, за да не заема голямо пространство (препоръчителен 
обем между 25 и 75 л.); 

 Да бъде конструиран така, че да бъде удобен за ползване и последващо 
изхвърляне на опаковките.  

 Да бъде подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба 
(изработен от здрав, удароустойчив материал); 

 Да бъде подходящ за пускане в масово производство; 



 Разходите за производството му да бъдат минимални; 
 По възможност контейнера да бъде съвместим със стандартните модули 

за кухненско обзавеждане; 
 Да бъде с добри естетически показатели. 

 
2. Проектът се представя с: 
1 Чертежи (изгледи, разрези и изнесени елементи). Заедно с проекта следва да 
бъде представена техническа записка, която обяснява концепцията на автора. 
2. Триизмерен компютърен модел и/или макет; 
3. Приблизителна себестойност на прототипа. В нея следва да бъдат включени 
и евентуални допълнителни разходи, напр. за пликове /торби за изхвърляне на 
всеки вид отпадъци/. 
  
Чл. 5. Срок и място за подаване на проектите: 
Кандидатите трябва да изпратят своите проекти до 10 март 2011г., не по-късно 
от 24:00 часа, на адрес: София 1784, Бизнес център "АВИ СЕТ", бул. 
"Цариградско шосе" №60, ет.1, до Екопак България АД за Конкурса за дизайн 
 
Член 6: Процедура за селекция и ред на провеждане 
 
Етап 1:  
След приключване приемането на предложенията, в периода 10-15 март, 
2011г. Журито на ЕКОПАК България АД, съставено от проф. Арх. Евлоги 
Цветков, САБ/УАСГ, доц. Станко Войнов, завеждащ катедра „Интериорен 
дизайн”, НХА и инж. Тодор Бургуджиев, изпълнителен Директор на ЕКОПАК 
България АД. ще направи първа селекция и класиране на проектите, съгласно 
посочените условия. Първите класирани 5 от тях ще бъдат представени на 
интернет страницата на ЕКОПАК :www.ecopack.bg, както и във фейсбук: 
www.facebook.com/ECOPACK.Bulgaria 
Конкурсът може да бъде проведен единствено при получаване на най-малко 5 
проекта, отговарящи на условията за участие. 
 
Етап 2: 
Одобрените от журито на Екопак проекти, след получаването на 
гореспоменатите писма, ще бъдат публикувани на сайта на ЕКОПАК 
www.ecopack.bg, както и във фейсбук: www.facebook.com/ECOPACK.Bulgaria, 
между 15 март и 3 април 2011. Всички желаещи интернет потребители ще 
могат да гласуват на сайта на ЕКОПАК: www.ecopack.bg в посочения период за 
един от класираните от журито проекти.  
 
Етап 3: 
В периода между 3 и 7 април, 2011 Журито на ЕКОПАК, ще избере два проекта 
от тези, достигнали до етап 2, които ще получат съответно първа и втора 
награда, а проекта, събрал най много гласове ще получи награда на публиката. 
Името на победителя, както трите класирани проекта ще бъдат публикувани на 
интернет страницата на ЕКОПАК България на 8 април 2011г. Журито си запазва 
правото да не излъчи първа награда, ако сред проектите няма такъв, отговарящ 
на условията за присъждането й. 
 
Член 7: 



Наградите в конкурса са: 
 
• 3000 (три хиляди) лева за проекта спечелил първо място и производство на 
предложения от него дизайн на кошче; 
 
• 1500 (хиляда и петстотин) лева за проекта, заел второ място  
 
• 500 (петстотин) лева за проекта, спечелил наградата на публиката;  
 
Наградите в конкурса ще бъдат изплатени след като номинираният за един от 
тримата победители кандидат подпише с „Екопак” договор съгласно чл.8 по-
долу и съгласно т.6 и т.7 от Декларацията (Приложение 1). В случай че 
номинираният кандидат откаже да подпише такъв договор, същият губи 
номинацията и се дисквалифицира от Конкурса, като на негово място се 
номинира друг кандидат.  
 
С участието си в конкурса кандидатите признават, че популярността, която ще 
получат техните проекти чрез ЕКОПАК е също част от правата, дадени по 
силата на договора по член 8 по-долу. 
 
Член 7: Разрешение за комуникация 
С участието си, всекикандидат  разрешава  безвъздмездно ЕКОПАК България 
АД и/или всеки негов партньор в рамките на настоящия конкурс да използва за 
търговски и/или рекламни цели името, фамилията, адреса и електронната му 
поща му в рамките на комуникацията на настоящия и конкурс за дизайн.  
 
Член 8: Експлоатация на материалите предоставени на ЕКОПАК от 
участниците 
 
• Гаранция:  
Всяко лице, което изпраща проект, съгл. изискванията на чл. 4 от Правилата, 
удостоверява и гарантира на ЕКОПАК, че е негов изключителен и единствен 
автор и че не нарушава пряко или косвено никакво право на трето лице. В 
случай че бъде установено, че участникът нарушава права на трети лица, то 
същият ще бъде дисквалифициран от конкурса и в тази връзка следва да върне 
обратно получената награда, заедно със законната лихва. В тази връзка 
ЕКОПАК не носи отговорност пред третите лица за вредите, които същите са 
претърпели в резултат на нарушаване на правата им.   
 
Всяко участие в конкурса предполага, в случай че проектът е селекциониран в 
края на първия етап, безвъздмездното и изключително съгласие на автора на 
проекта (и на неговия законен настойник, за непълнолетните участници) за 
това:проектът да бъде публикуван на интернет страницата на ЕКОПАК и във 
фейсбук, така че журито в първия етап да определи 5 проекта, които ще бъдат 
предложени за гласуване на етап 2, 
 
Кандидатът, номиниран за един от тримата печеливши лично или чрез своя 
законен представител ще подпише договор с „Екопак”,  по силата на който 
създадения от него дизайн ще има качеството на „служебен дизайн” съгласно 
чл.17 от Закона за промишления дизайн и в тази връзка ще прехвърли на 



„Екопак” всички авторски права върху проекта (в т.ч. обяснението на 
концепцията и нагледните графични материали и макета) за максимално 
допустимия по закон срок и за територията на Република България в това число 
правото върху разработения от него  дизайн, както и правото „Екопак” от свое 
име и за своя сметка да заяви и регистрира дизайна. Получената награда  от 
Конкурса ще се счита за възнаграждение за така прехвърлените права. В тази 
връзка кандидатът дава съгласие   

– обяснението на съответната концепция и, евентуално, нагледните 
материали по този проект да бъдат използвани, представяни и 
възпроизвеждани по преценка на ЕКОПАК при условията и по реда, 
описани по-горе. 

 
 
Член 9: Форсмажорни обстоятелства 
ЕКОПАК си запазва правото да съкращава, удължава, променя или анулира 
конкурса при форсмажорни обстоятелства или ако обстоятелства извън 
организацията го налагат и без да носи отговорност за това. 
 
Освен това, ЕКОПАК не носи отговорност, ако достъпът до интернет 
страницата и фейсбук и/или посещението му се окажат трудни дори 
невъзможни за участниците. Никаква рекламация няма да бъде приета в тази 
връзка. 
 
Вследствие, ЕКОПАК няма да бъде по никакъв начин отговорен за (настоящият 
списък не е ограничителен): 

– съдържанието на електронните съобщения, които се транспортират чрез 
услугите на интернет страницата; 

– предаването и/или получаването на всяка информация и/или данни по 
Интернет; 

– всяка неизправност на интернет мрежата, която пречи на правилното 
протичане/функциониране на Конкурса 

– повредата на приемник или комуникационните линии; 
– загубата на физическа или електронна поща и по-общо всяка загуба на 

данни ; 
– проблеми при пренасочването на информацията; 
– функционирането на софтуер; 
– проблеми в пощенските услуги, използвани при изпращането на 

проектите; 
– всяка техническа или неизправност на материалите, която пречи или 

ограничава възможността за участие в конкурса; 
– всички информации изпратени от участниците, а именно техните 

координати, ще бъдат считани за невалидни и няма да бъдат взети под 
внимание, ако съдържат каквато и да било неточност. 

 
Всяко решение на ЕКОПАК , както и всяка промяна на настоящия правилник, 
вследствие предходната алинея, ще бъдат обект на допълнение към 
правилника. 
 
Член 10: Правилник и спорове 



Участието в конкурса, обект на настоящия правилник, предполага основателно 
и автоматично приемане на този правилник от страна на участника.  
Правилникът може да бъде получен безплатно, директно от интернет 
страницата на ЕКОПАК България. 
ЕКОПАК си запазва правото едностранно да променя правилника, като всяка 
промяна ще бъде публикувана на горе-цитираните сайтове.  
 
Член 11: Приложимо право  
За настоящия конкурс е приложимо Българското право. 


