Българската банка за развитие“ АД (ББР) кани за участие в открит конкурс за създаване на нови
графични знаци (логотипи) за Групата на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД

Цел на конкурса
Във връзка с отбелязване на 20-годишнината на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД, се обявява
настоящият конкурс за създаване на нови графични знаци (логотипи), представящи единната визия на
Групата на банката, която включва ББР и нейните три дъщерни дружества.
Предмет на конкурса
Предмет на настоящия конкурс е изготвянето на: ПРОЕКТИ ЗА НОВИ ЛОГОТИПИ НА ГРУПАТА НА ББР,
включващи следните компоненти:
а) основен графичен знак на ББР
б) графични знаци на трите дъщерни дружества на ББР:
„НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД“ ЕАД, „МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС“ ЕАД и
„ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ“ АД.
/BULGARIAN DEVELOPMENT BANK, NATIONAL GUARANTEE FUND, MICRO FINANCING INSTITUTION
JOBS, CAPITAL INVESTMENTS FUND*
Условия за участие
Право на участие в конкурса има всяко българско или чуждестранно юридическо лице или физическо
лице – индивидуално или в колектив, работещо в областта на дизайна. Към всеки проект трябва да бъде
представена кратка професионална автобиография на автора, копие на диплома за завършено висше
образование по специалността и контакти за обратна връзка – актуален телефон и и-мейл.
Представените проекти следва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са
участвали в други конкурси.
Проектите на логотипи не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга
институция, продукт, услуга и да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуалната
собственост.
Всеки кандидат трябва да приложи подписана декларация по образец, удостоверяваща съгласието му с
условията на конкурса и факта, че е единствен автор на проекта на графичните изображения на
логотипите. В случай, че проектът е изготвен в съавторство – в декларацията се попълва от всички
автори.
Приемат се до три 3 предложения, представени от един участник в конкурса.
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Изисквания към проектите





Представяните проекти следва да съдържат общо четири логотипи на Групата на ББР: на ББР и
на трите й дъщерни дружества. Не се допуска представянето на единично лого – само на ББР
или на някое от дъщерните й дружества.
Кандидатите представят авторските предложения в два варианта на лого – с латински и български букви.



Графичните предложения за дъщерните дружества трябва да включват и обозначение/ надпис
„Група на Българската банка за развитие“.



Всяко предложение трябва да се предостави в два варианта – цветен и черно-бял, а файловете
да са във формати JPG и PDF.



Графичният образ трябва да се характеризира с лаконичност и яснота и да дава възможност да
бъде разработено в цялостна система за визуална идентичност.

Вид на конкурса
Конкурсът е явен. Всеки участник предоставя своите данни: име, актуален телефон и и-мейл.
Етапи на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда на два етапа:
На първи етап чрез гласуване на всички служители от Групата на банката ще бъдат определени найподходящите предложения.
На втори етап избраните най-добри проекти ще бъдат обсъдени от жури и класирани чрез гласуване.
Награди за участниците
За класираните участници е учреден награден фонд, както следва:
I място: 2 000 лева с ДДС
II място: 1 500 лева с ДДС
III място: 1 000 лева с ДДС
Авторски права
Авторското право върху графичните изображения, спечелили I място в конкурса, ще бъде прехвърлено
в полза на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД. Максималната стойност за откупуване на авторските
права на проекта за графична визия на дружествата от групата на ББР е в размер на 8000 лв. с ДДС.
ББР си запазва правото да използва представените проекти от всички участници за архив от конкурса и
се задължава да не ги използва по никакъв друг начин.
Срокове и предаване на конкурсните проекти
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Срок за подаване на предложения – до 3 декември 2018 г.
Предложенията, заедно
press_office@bdbank.bg
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Приключване на конкурса
Организаторът ще обяви класирането на проектите, като публикува решението на официалния сайт
банката www.bbr.bg. За класираните от 1-во до 3-то място проекти, авторите ще получат и лично
информация за наградите - на предоставените мейли и телефони.
Организаторът може да прекрати провеждането на конкурса при следните условия:



няма допуснат нито един участник, който да отговаря на условията;
постъпилите проекти не отговарят на предварително обявените условия от организатора.

Приложения
Приложение 1 – Декларация участник
Приложение 2 – Бриф за Групата на ББР

Екипът на Групата на ББР пожелава успех на участниците в конкурса!
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