
 

 

МЛАДЕЖКА ТЕРИТОРИЯ THE PLACE 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ 

 

Имаш идея за умно решение, която не ти дава покой и искрено те вълнува? Искаш животът в Габрово  

да става все по-интересен? 

Каним те да участваш в младежко състезание, където да дадеш воля на въображението си и да се 

впуснеш в създаването на твой собствен проект, който да направи Габрово още по-привлекателно 

място за живот! 

Състезанието си поставя за цел да срещне млади, творчески личности, които да генерират креативни 
решения и зелени идеи за развитие на пространството около Музей на хумора и сатирата или друго 
желано място. Искаме да провокираме творческо мислене на младите хора. Искаме да реализираме 
техните смели идеи за едно ново младежко пространство за изява на талантите, което да бъде 
открито с младежко събитие–фестивал. 
 
Примерни теми: спорт/дейности на открито/изкуство/култура/общуване/място за срещи. 
 
Търсим вашите отговори на въпросите: 

Кое е любимото Ви място в Габрово? 

Какво ще направите тук? 

С кого ще споделите пространството? 

Имате ли предложение и за други места? 

 

Мечтайте смело! И знайте, че „Мечтите трябва да са толкова големи, че да можем да растем в 

тях.", Джоузи Бисет 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

1.1. Основен Организатор на събитието е Община Габрово, в партньорство с музей „Дом на 

хумора и сатирата“. 

1.2. Състезанието започва на 23.04.2021 г. и продължава до 10.09.2021 г., като провеждането му 

се осъществява в няколко етапа: 

- 23.04.2021 г. до 01.06.2021 г. – регистрация на участниците на посочения линк!  

- м. юни 2021 г. – Откриване. Представяне на отборите-участници и техните идеи, съвместна 

работа с ментори по темата.  

- Организиран тур за всички желаещ и да се запознаят с условията на пространството около 

Музей на Хумора и сатирата. 

https://docs.google.com/forms/d/1VKWvkUVfZ4I4WuR1afR69Buc7zPL4wi510WT6X1_w64/edit?usp=sharing


 

- м. юни 2021 г. Разработване на проектните идеи  с помощта на ментори. Задължително 

условие при изготвяне на проектите е те да съдържат описание на дейностите, план-графики, план-

сметка на разходите. Проектът трябва да гарантира устойчивост във времето. 

- 30.06.2021 г.  до 17:00 ч. изпращане на финализираните проектни предложение на ел. поща: 

i.hristova@gabrovo.bg, v.kostadinov@gabrovo.bg 

- 05.07.2021 г. – Официално представяне на идеите за младежко пространство и фестивал. 

Място: Музей на хумора и сатирата. 

- 09.07.2021 г. - Обявяване на идеята - победител: на страницата на Община Габрово и на 

подадените контакти от страна на участниците. 

- 09.07.2021 – 10.09.2021 г. – Изграждане на новата Младежка територия THE PLACE. 

- 10.09.2021 г.- Откриване на Младежка територия The PLACE със съпътстващо вдъхновяващо 

събитие-младежки фестивал. 

В периода до финализиране на крайната идея-проект, отборите–участници ще бъдат подпомагани от 

екип от ментори, които ще оказват необходимото им съдействие и подкрепа. 

 

II. УЧАСТИЕ: 

2.1. Право на участие в младежкото състезание имат физически лица – участници от Габровска 

област, на възраст от 13 до 29 години, които са се регистрирали за участие съобразно предвидения от 

организатора ред. 

2.2. Право на участие имат, както индивидуални участници, така и предварително сформирани 

отбори, състоящи се от 2 до 5 участници, които в рамките на посочените етапи и срокове и съобразно 

с оповестената програма, генерират идеи  и творчески решения за развитие на избрано 

пространство. 

2.3. При индивидуално заявяване за участие Организаторите си запазват правото да определят и 

сформират отбори от 2 до 5 участници. 

2.4. Всеки участник е длъжен да съдейства на своя екип за постигане на определената от него цел 

и да използва предвидените от Организатора канали за комуникация. 

2.5. Организаторът ще съдейства за работата на екипите като осигури ментори – лица, които не са 

участници в събитието по смисъла на настоящите общи условия, но са ангажирани от организатора 

да подпомагат със съвети или по друг начин, съобразно тяхното желание и възможност, работата на 

екипите. Всеки един отбор сам определя каналите на комуникация с менторите, в периода до 

финализиране на идеята си. 

2.6. Организаторите не осигуряват хардуерна апаратура на участниците и не носят отговорност за 

хардуерната апаратура на участниците. 

2.7. За всеки отбор ще бъдат осигурени разклонители и безжичен интернет . 

2.8. Няма ограничения в броя на отборите и участниците, заявили желание. 

 

III. РЕЗУЛТАТ ОТ РАБОТАТА НА ОТБОРИТЕ: 

Участието в младежкото състезание е безплатно. Всеки отбор трябва да предложи малък проект, с 

ясна визия и концепция за младежка творческа територия, с предложение за изграждане на малка 

инфраструктура и провеждане на събитие-младежки фестивал, който проект, след като бъде 

одобрен, ще се финансиран чрез проекта IPlace на обща стойност 18 000 лв./ всички разплащания ще 
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се осъществяват през Община Габрово/. Проектът трябва да съдържа описание на дейностите, план-

график и план-сметка на разходите, както и да гарантира устойчивост във времето (поддръжка и 

използване на създадената младежка територия, както и поне веднъж годишно – провеждане на 

младежки фестивал). 

Спечелилият отбор се ангажира в рамките на няколко месеца – от м. юни-до м. септември 2021 г. да 

реализира идеята си. 

 

IV. ОТЛИЧИЯ 

Проектните идеи ще бъдат разглеждани и оценявани от експертно жури. Критериите за оценка са: 

реалистичност, иновативност, значение за развитието на града и потенциал за подобряване 

качеството на живот в зоната на въздействие, устойчивост. В случай на разногласие журито урежда 

помежду си консенсусно решение, запазвайки си правото да не отсъди победител. Имената на 

участниците в съответния отбор ще бъдат публично оповестени в информационните канали на 

Организатора, както и лично, по телефона или чрез електронна поща. 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

6.1. Доколкото в рамките на провеждане на състезанието и за нуждите на регистрация за събитието, 

участниците споделят свои лични данни с организатора, същият се явява администратор на лични 

данни, като обработва същите единствено за нуждите на провеждане на събитието – Младежка 

творческа зона, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на съвета от 27 

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента). 

6.2.Съгласието с настоящите общи условия включва и правото на Организаторите да заснемат 

снимков и видео материал по време на събитието, който ще бъде публично разпространяван чрез 

различните комуникационни канали на Организатора и ползван и в други бъдещи кампании и 

събития. 

6.3.Организаторите си запазват правото да променят правилата, регламента и програмата на 

събитието. Всички промени ще бъдат публично оповестени на интернет страницата на Община 

Габрово. 

 
Събитието е част от проект IPlace„Да намерим нашите ниши за устойчиво местно икономическо развитие, като 

засилим връзката между хора, място и технология“ с акроним iPlace (Finding our niches for sustainable local economic 

development leveraging the nexus of people, place and technology). Проектът си поставя за цел създаване на десет уникални 

стратегии за икономическо развитие, насочени към особеностите на участващите градове и генериране на 

екосистеми за иновации. Партньорите ще се фокусират върху собствените икономически силни страни и 

утвърждаване на стратегически методи за активизиране на местната икономика, адаптиране на градовете към 

бъдещи икономически промени и определяне на методология за устойчиви градове. 


