
                                                                 

 
 

                                    
1 

 

 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
на 

ИНИЦИАТИВА „Burgas Blues“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Инициатива, разработена в рамките на проекта 
„BLUACT“ – „Градове в действие за син растеж“ 

проект, финансиран по програма URBACT III 
 
 
 

  
 
 



                                                                 

 
 

                                    
2 

 

 
 
 

Член 1 

Общи разпоредби относно организация на състезанието 

 

Това състезание се организира от Община Бургас, с подкрепата на членовете на 
местната група URBACT със спонсори на инициативата Регионална организация на 
конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ Бургас) и 
Пристанище Бургас ЕАД наричана по-долу „Организатор“. 

Състезанието се провежда в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. 
Участието в конкурса подлежи на предварително приемане на регламента. 
Регламентът се счита за приет с отметка на „Декларирам, че съм чел и съм съгласен 
с Инициативата Бургас Блус, за да участвам в конкурса“ на адреса на заявлението.  
 
 

Член 2 

Основни понятия: 
 
Понятията, използвани в този документ, ще имат следното значение (освен ако не са 
ясно използвани в друг смисъл): 
а) Инициатива = Конкурсът „Бургас Блус“, организиран от Община Бургас, в 
съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, изписан на английски език 
„Burgas Blues“; 
б)   Организатор = Община Бургас; 
в) Местна група = работна група от заинтересовани страни, подпомагащи 
изпълнението на проекта в т.ч. провеждането на конкурса включваща 
представители на Община Бургас, КРИБ Бургас, Пристанище Бургас ЕАД, Бизнес 
Инкубатор Бургас, ИКТ Клъстер Бургас, университети и професионални учебни 
заведения на територията на общината; 
в) Кандидат = физическо или юридическо лице, което попълва и подава на 
организатора заявление за участие в Конкурса в рамките на Онлайн платформата; 
г) Участник = физическо или юридическо лице, което е допуснато от Организатора 
да участва в следващите етапи на Конкурса – Кампус и Демо Ден; 
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д) Апликационен формуляр = Приложението, достъпно на https://bluactburgas.bg/, 
което трябва да бъде попълнено, за да се участва в Инициативата „Бургас блус“; 
е) Платформа = уеб платформа, достъпна на https://bluactburgas.bg/, управлявана от 
Община Бургас, в рамките на която заявленията за участие в конкурса се попълват и 
подават; 
ж) Награди = наградите, присъдени по време на Конкурса, както ще бъдат 
упоменати в настоящия регламент;  
з) Кампус = 2-дневен лагер, по време на който избраните кандидати ще доразвиват 
своите бизнес идеи, до степен в която ще могат да бъдат представени пред 
компетентно жури; 
и) Demo Day = Демо Ден за представяне и оценка на бизнес идеите;   
 

 

 

Член 3 

Организация и провеждане на състезанието 
 
3.1. График на състезанието 
Състезанието се провежда на няколко етапа, както следва: 
а) Стартиране на състезанието – на 02 декември 2019 г. кандидатите могат да 
започнат да подават заявленията си. 
б) Краен срок за подаване на заявления за участие в Конкурса – на 20 март 2020 г. - 
23:59 часа.   
в) Първоначална оценка на заявленията и избор на финалисти за участие във 
фазите Кампус и Demo Day. Информация за избраните участници ще бъде 
публикувана на сайта на инициативата – до 31 март 2020 г. Кандидатите ще бъдат 
уведомени чрез имейл. На тези кандидати, които не бъдат допуснати до участие в 
Кампус и Демо ден, Организаторът ще изпрати обосновка за решението си.   
г) Кампус – 10 и 11 април 2020 г. - 2-дневен лагер, по време на който участниците с 
помощта на ментори и наставници ще се подготвят за  презентирането на бизнес 
идеите си;  
д) Demo Day/ Демо ден – 12 април 2020 г. - представяне от участниците на бизнес 
идеите и оценяването им от независимо жури, съставено от експерти в тази област. 
В рамките на това събитие ще се проведе и церемония по награждаването на 
победителите –  ще бъдат обявени първите 3-ма финалисти. 
е) Бизнес инкубация – ще се проведе в рамките до пет месеца през 2020 г. 

https://bluactburgas.bg/
https://bluactburgas.bg/
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г) Промотиране на победителите - представяне на бизнес плановете на трите 
отбора, разработени след инкубационния период – октомври - декември 2020 г.  
 
 
02.12.19                                    20.03.20         31.03.20          10/11.04..20       12.04.20              май/септ.20            
окт./дек.2020 

 
 
02.12.2019 – 20.03.2020  - Период за подаване на апликационни формуляри за 
участие в Инициативата „Бургас блус“ 
31.03.2020 – краен срок за обявяване на участници в Кампус и Демо Ден; 
10.04.2020 и 11.04.2020 – Провеждане на Кампус;  
12.04.2020 – Провеждане на Демо ден и церемония по награждаване;  
Май/Септ.  2020 – Инкубационен период; 
Окт./Дек. 2020 – Промотиране на победителите.  
 
 
3.2. Условия за участие 
Регистрацията за конкурса ще бъде обявена за валидна само при следните условия: 
а) Проектите могат да бъдат бизнес идеи, в ранен етап на разработване или 
изпълнение, като могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица; 
б) Кандидатът има бизнес идея, в рамките на която ще извършва / осъществява 
предприемаческата дейност на територията на община Бургас; 
в) Идеите се регистрират в рамките на крайния срок за кандидатстване, като 
попълнят правилно и напълно Приложението, достъпно в Платформата на адрес: 
https://bluactburgas.bg/ 
г) Кандидатите, които са юридически лица, трябва да са стартиращи предприятия, 
регистрирани в Търговския регистър максимум до 3 години преди датата на 
кандидатстване;  
д) Кандидатите трябва да съставляват екипи от минимум 2 членове във всеки екип; 

Кандидатите са изцяло и напълно отговорни за изпълнението на критериите за 
допустимост (представени в Приложение 1). Всички заявления, получени до 20 март 
2020 г. до 23:59 часа, ще се считат за допустими за участие в Конкурса, само ако след 
извършените проверки организаторът счете, че участниците изпълняват условията 
за допустимост, посочени в Приложение 1.  
 

https://bluactburgas.bg/
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Забележка! Избраните участниците от Хакатона, проведен на 14 
октомври 2019 г., получават директно право да се включат във 
фаза „Кампус“, без да подават апликационен формуляр 
предварително.   

 
 
3.3. Провеждане на състезанието 
 
1. Подаване на заявления 
Заявленията могат да се подават чрез формуляр, предоставен на 
https://bluactburgas.bg/ , до крайния срок, посочен в настоящия регламент в точка 
3.1- График на състезанието. Заявления, предавани по други методи (например 
поща или електронна поща), не са допустими. 

2. Изборът на Участници 
След подаването на заявленията, избраната от Организатора комисия, съставена от 
компетентно жури с членове от местната група ще анализира и преценява 
допустимите кандидатури във връзка с критериите за оценка, посочени в 
Приложение 1, и ще избере участниците, които ще участват в събитията – Кампус и 
Demo Day. Организаторът публично ще обяви в рамките на Платформата имената на 
финалистите, а на всички заявления, недопуснати до участие, Организаторът ще 
предостави писмено обяснение.  
Избраните участници имат задължението да потвърдят на Организатора писмено, 
по имейл, в рамките на пет дни от момента на обявяването на участниците-
финалисти, твърдото им намерение да участват във финалното събитие – Кампус и 
Демо ден 

3. Провеждане на Кампус 10 – 11април 2020 г.  
По време на 2-дневния Кампус, избраните кандидати от онлайн платформата и 
проведения Хакатон, ще имат възможността да разработят и доразвият своята 
бизнес идея, за да може тя да бъде представена пред жури, съставено от членове, 
избрани от Организатора.  
В рамките на Кампуса, участниците ще имат възможност да работят и да се 
консултират с ментори и наставници, които да им помогнат в оформлението на 
идеята и да доразвият презентационните си умения.  

4. Демо ден – 12 април 2020 г.  
Денят на  представянето на бизнес идеите (т. нар. Демо ден) и церемонията по 
награждаването на победителите в конкурса ще се проведат на 12 април 2020 г., 

 

https://bluactburgas.bg/
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като физическото присъствие се изисква по време на цялото събитие на избраните 
участници.  

В заключителното събитие пред жури, съставено от членове, избрани от 
Организатора, Участниците ще изнесат презентации на своите бизнес идеи, с които 
са се включили в състезанието. Всеки финалист ще презентира максимум 15 минути 
пред членовете на журито и останалите участници, плюс време, посветено на 
въпроси и отговори (от журито). Журито ще оцени всяка презентация във връзка с 
критериите за оценка, посочени в приложение 2 - Таблица за оценка на 
представената идея: 
а) Представяне на идеята по време на Демо ден - (яснота на предложения бизнес 
модел: съществуването на логична връзка между идентифицираните нужди, 
дейностите и предложените цели) (1-10 точки); 
б) Иновативен характер, произлизащ от решението, установено за 
идентифицираните нужди на пазара или бъдещи тенденции (1-10 точки); 
в) Екип (структура и експертен опит; способност, опит и ангажираност на участника 
във връзка с предложената бизнес идея) (1-10 точки); 
г) Идентифициране на потребността на пазара (1-10 точки); 
д) Осъществимост на бизнес идеята (идентифициране на възможности и потенциал 
за развитие на съответния бизнес) (1-10 точки); 

Ще се класират топ 3 на най-добрите идеи според резултата и ще бъдат наградени. 
Участникът, събрал най-много точки, ще бъде определен като победител в 
състезанието и ще спечели Голямата награда. 

Впоследствие всички финалисти ще получат грамота за участие в конкурса „Burgas 
Blues“, организиран в рамките на проекта Bluact, финансиран чрез програма URBACT 
III. 
5. Награждаване 
Организаторът ще награди победителя с парични награди, предоставени от КРИБ-
Бургас. Съответно участникът, класиран на първо място, със сума от 5000 лева. 
Победителят ще получи към Голямата награда и инкубационен пакет. Победителите 
на 2-ро и 3-то място ще получат също парични награди в размер на, съответно 1500 
лева и 1000 лева. Те също ще бъдат инкубирани за период до 5 месеца, за да 
доразвият проектната си бизнес идея.  

Организаторът запазва правото си да награди с инкубационен пакет и всяка бизнес 
идея по преценка на журито, която има потенциал за развитие и стартиране на 
успешен бизнес на територията на град Бургас.  
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В същото време Организаторът има право да дисквалифицира всеки печеливш 
Участник, ако се докаже, че е предоставил някаква неточна или невярна 
информация по време на Състезанието и/или е нарушил настоящия Регламент 
и/или ако поведението му е аморално. Ако участник, обявен за победител, бъде 
дисквалифициран, наградата се присъжда на следващия участник в класацията. 
 

Член 4 
Авторско право 

Участвайки в конкурса, участниците предоставят на организатора правото, 
безплатно, за неограничен срок безвъзвратно и приложимо на която и да е 
територия да използва материалите, представени във файловете, въведени в 
конкурса, за комуникационни и информационни цели в медиите и за 
възпроизвеждане за промоционални цели. 

Организаторът си запазва правото да прави и използва снимки, писмени материали 
и видеоклипове за комуникационни и информационни цели в медиите и да ги 
възпроизвежда за рекламни цели по време на събитието на конкурса. Тези права 
ще бъдат упражнени от Организатора и неговите партньори добросъвестно и в 
разумни граници. 

Организаторът няма да използва бизнес идеите на отпадналите участници в бъдещи 
инициативи под никаква форма.  

Член 5 
Лични данни 

Имайки предвид, че чрез разработка и подаване на заявление за участие в рамките 
на Конкурса „Burgas Blues“, кандидатите предоставят на Организатора достъп до 
поредица лични данни, като например: имена, роля/функция, експертиза за 
сътрудници акционери, техните физически лица (заинтересовани лица), данни за 
контакт или други видове лични данни, заявителите заявяват, че имат преди това 
съгласието на субектите на данни, които предоставят на Организатора, с цел 
обработката на тези данни при условията на настоящия Регламент. 

Организаторът има право да обработва тези данни за целите на оценка на 
заявленията и за всякакви други цели, свързани с безпрепятственото протичане на 
Конкурса „Burgas Blues“. Личните данни могат да бъдат разкривани на членовете на 
журито, както и на други лица от организаторския екип на състезанието или, в 
зависимост от случая, на партньорите на Организатора, доколкото тези данни са 
необходими за провеждането на Състезанието. 
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Организаторът ще зачита правата на субектите на данни в дейността по обработка 
на лични данни, в съответствие със законовите задължения. 

 
Член 6 

Отговорности 

Организаторът не се счита за отговорен в случай на отмяна, отлагане или промяна 
на конкурса поради непредвидени обстоятелства. Кандидатите се съветват да не 
чакат края на периода за кандидатстване, за да попълнят заявлението. 

Възможно е да възникнат проблеми, които не зависят от организаторите, като 
ниската скорост на интернет връзката, техническите проблеми със сървъра или 
други проблеми, поради които заявленията не могат да бъдат изпращани до 
изтичане на крайния срок. 

Организаторът може да реши по всяко време да промени календара на заявката, 
както и прекратяването или спирането на събитието, чрез писмено известие, 
предварително публикувано на https://bluactburgas.bg/. 

 

Член 7 
Ограничаване на отговорността 

 
Участниците разбират и приемат, че участват в Състезанието на своя отговорност. 
Организаторът и неговите партньори не носят отговорност за решението на 
участниците за участие в състезанието, нито за възможните последици от такова 
участие. 
 

Член 8 
Приемане на регламента 

 
Участието в конкурса чрез подаване на Заявлението онлайн и участие в събития 
предполага пълното приемане на настоящия Регламент. 
За всяка яснота относно съдържанието и тълкуването на настоящия Регламент, 
моля, свържете се с Организатора, като използвате имейл адреса: 
BluActBurgas@gmail.com .

https://bluactburgas.bg/
mailto:BluActBurgas@gmail.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица за оценка на допустимостта 
 
 
Заглавие на бизнес идеята: 
_____________________________________________________________________  
 
Име на участника:______________________________________________________ 
 

№ Критерии за допустимост Да Не Резултат 

1.  Всички полета са попълнени 
при подаване на заявлението 

   

2.  Темата на бизнес идеята е 
приложима в областта на 
синята икономика 

   

3.  Апликационнният формуляр е 
подаден в срок 

   

4.  За Кандидатите – юридически 
лица, регистрация в 
Търговския регистър не по-
рано от 3 години преди датата 
на кандидатстване за Конкурс 
„Burgas Blues“ 

   

5.  Бизнес идеята на Кандидата 
да се осъществява на 
територията на община Бургас.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица за оценка на представената идея 
 
Заглавие на бизнес идеята: 
__________________________________________________________________ 
 
Име на участника:___________________________________________________ 
 

№ Критерии за оценка Брой точки 

1 2 3 4 5 

1.  Представяне на бизнес идеята (по 
време на Демо ден) - яснота на 
предложения бизнес модел: 
съществува логична връзка между 
идентифицираните нужди, 
дейностите и предложеното 
решение) 

     

2.  Иновативен характер (бизнес 
идея, която не е реализирана в 
Бургас до настоящия момент) - 
внесен от решението, установен 
към идентифицираните нужди на 
пазара или бъдещите тенденции  

     

3.  Eкип: 
(роля на отделния член в екипа и 
експертен опит; способност, опит 
и ангажираност на участника във 
връзка с предложената бизнес 
идея) 

     

4.  Идентифициране на нуждите на 
пазара (ясно дефиниране на 
потребителските нужди и до 
каква степен предложената 
бизнес идея ги удовлетворява  ) 
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5.  Изпълнение на бизнес идеята 
(идентифициране на 
възможностите и потенциала за 
развитие на съответния бизнес) 

     

6. При представяне на 
допълнителна обосновка за 
всеки от посочените критерии 
(екологична отговорност – 
грижа за по-чиста околна 
среда, социална отговорност – 
добавена стойност за хората и 
включване на 
маргинализирани групи, 
потенциал за генериране на 
работни места) участниците 
получават допълнително по 5 
т. за всеки от тях 

Екологична отговорност: 
 

Социална отговорност: 
 
 

Потенциал за генериране  
на  работни места: 

 
ОБЩО:  

     

 


