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Как се участва?
Организатор на конкурса е ЗАГОРКА АД, с ЕИК 123025273, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 41. Кандидатстването в конкурса става онлайн на
zagorka.bg/120/. Разработили сме форма за кандидатстване, която е достъпна на същия сайт.

Какви са сроковете?
Началото на кандидатстването в ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД е на 17 октомври 2022 г. Крайният срок
за подаване на идейни предложения е 1 декември 2022 г.

Ще оценяваме постъпилите предложения в срок до 31 декември 2022 г., а победителя ще обявим
през януари 2023 г.

ЗАГОРКА АД ще осъществи идеята победител през 2023 г.

Съобщения за развитието на конкурса ще разпространяваме публично до регионални и
национални медии, както и на zagorka.bg и www.zagorkacompany.bg.
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Ние, ЗАГОРКА АД, като организатор на конкурса, имаме право по свое усмотрение да променяме
неговите условия или да го прекратим, като всяка промяна влиза в сила незабавно след като я
обявим на www.zagorka.bg.

Какви идеи се приемат?
Чрез ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД търсим практически приложими идеи за подпомагане на устойчивото
развитие чрез облагородяването на градската среда и подпомагане на общността в населено
място в област Стара Загора. Очакваме оригинални идейни предложения, чието осъществяване
ще добавят стойност за широк кръг лица.

Максималната стойност за реализацията на даден проект не трябва да надвишава 50 000 лева. Не
изискваме собствен финансов принос от авторите на проектите.

Материалите, с които ЗАГОРКА АД ще осъществи спечелилия проект, ще бъдат рециклируеми или
такива, които оставят минимален отпечатък върху околната среда.

Кой може да участва?
Идеи могат да предлагат неправителствени организации (НПО) и пълнолетни български
граждани от цялата страна. Възможно е освен индивидуално, и колективно участие. Нямаме
ограничения към броя на подадените предложения от един участник. Няма да допускаме до
участие търговци, държавни, общински структури, наши служители и членовете на техните
семейства, организациите партньори в конкурса.

Подаването на идейно предложение означава, че кандидатът приема изцяло всички правила на
конкурса. Ако потенциален кандидат в ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД 2022 не е склонен да спазва или да
се съобразява с условията на конкурса, препоръчваме той да прецени дали въобще да участва.
Призоваваме всички заинтересовани да следят за евентуални промени в условията на конкурса на
zagorka.bg

Каква е наградата?
Наградата в конкурса е една. Участникът/участниците, подали идейното предложение, класирано
от конкурсното жури на първо място, получава(т) нашата награда от 1000 лв. Наградата се
предоставя за съответното предложение независимо от броя на участниците в неговото изготвяне.
Очакваме от печелившите участници да поемат изцяло отговорността за уреждане на данъчните си
задължения според приложимото българско законодателство, като ние не се ангажираме по
никакъв начин с това.

Как се реализира идеята-победител в конкурса?
Ще определим най-доброто идейно предложение в ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД 2022 съгласно
критериите за допустимост и оценка, описани в настоящата конкурсна документация. Печелившият
проект ще осъществим ние, от името и за сметка на ЗАГОРКА АД, в населено място в област
Стара Загора.

Нашата основна дейност е производството, дистрибутирането и маркетирането на продуктите ни.
Ето защо в реализирането на идеята ще ангажираме трети страни.

Как протича конкурсът?
Стараем се участието в ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД 2022 да бъде лесно и прозрачно. Все пак имаме
малък на брой формалности, с които трябва да се съобразят кандидатите, а именно:

1. Неправителствените организации (НПО) трябва:
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● да са неполитически и нерелигиозни организации;

● да са официално регистрирани по ЗЮЛНЦ (вписани в Търговския регистър и регистър на
ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията).

2. Физическите лица не трябва да са свързани със Загорка АД.
3. Всеки кандидат може да поиска от нас разяснения по конкурса писмено на имейл

zagorka@heineken.com. Ще отговорим на запитвания, които са постъпили не по-късно от 5
дни преди изтичане на срока за подаване на предложения. Разяснението ще изпратим в
3-дневен срок от постъпване на искането.

Ето и още малко подробности какво ще очакваме от Вашите идеи:

1. Ще допуснем до конкурса единствено идеи, от които ще могат да се възползват максимален
брой граждани и които се отнасят до подобряване на градската среда в следните
направления: околна среда и социална отговорност. Поради спецификата на бизнеса на
компанията, свързан с производството на алкохолни продукти, ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД не
може да подкрепя проекти, които са ориентирани основно към деца. (например.:
изграждане на детски площадки, реализиране на проекти в училища и детски градини и
др.)

2. Ще улесните журито на конкурса, ако развиете в максимална степен своята идея, къде има
нужда да бъде осъществена, какви са обхватът й, видът на материалите и необходимите
разходите за реализацията й.

3. Съветваме Ви към онлайн формуляра за кандидатстване да прикачите файл, в който
възможно най-детайлно да изложите своята идея в рамките на не повече от 3
страници/слайда. Молим изпратеният файл да бъде в широкоразпространен и
машинночетим формат (*.doc; *.docx; *.pdf; *.pptx), както и размерът му да не надвишава 5
MB.

4. Няма да разглеждаме предложения, чието осъществяване включва:

● международни пътувания и участия в семинари;
● покриване на заеми и/или лихви по дългове;
● озеленяване, компостиране и рециклиране на отпадъци
● търговска полза за ЗАГОРКА АД

Как протича оценяването?
Оценката има две фази – формална и качествена.

1. Формалната оценка се осъществява от представители на екипа на ЗАГОРКА АД и включва
проверка на следното:

● дали предложението е постъпило в срок;

● дали формата за кандидатстване е надлежно попълнена;

● дали идеята е в областите, които сме обявили;

● дали кандидатът отговаря на изискванията, посочени по-горе.

Кандидатите, чиито предложения не са преминали формалната фаза на оценка, не се допускат до
качествената. Тях ще информираме писмено за съответните причини.

2. Качествената оценка се извършва от жури, в което преобладаващо участие имат
независими експерти, неправителствени организации и медии. Участват и до трима наши
колеги, защото вярваме, че по този начин можем да предадем нашия опит като една от
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най-зелените и отговорни компании в България. Членовете на журито се обявяват след
откриването на конкурса на сайта zagorka.bg.

Какви са критериите за качествена оценка?
1. Журито оценява получените идейни предложения по следните критерии:

● Ефикасност: ясно описана идея и аргументация за ефекта от осъществяването й, вкл.
икономически – 40%

● Приложимост и въздействие: идеята има потенциал да донесе ползи за широк кръг
лица – 40%

● Финансово измерение: идеята може да бъде реализирана в определения бюджет – 20%.

2. Всеки критерий се оценява по скала от 1 до 4, като:

1 = Много под очакванията

2 = Не отговаря на очакванията

3 = Отговаря на очакванията

4 = Надхвърля очакванията

3. Печелившият участник ще бъде обявен през януари 2023 г. на сайтовете на zagorka.bg и
zagorkacompany.bg.

Няколко допълнителни (но важни) уточнения
1. Всички отчуждими авторски права върху печелившия проект (произведението), включително

правото на неговото заявяване и регистрация по реда, но не само, на Закона за марките и
географските означения, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона
за промишления дизайн, или Закона за топология на интегралните схеми, както и правото на
използването му по предназначение, възникват за ЗАГОРКА АД с обявяването му за
победител в конкурса.

2. ЗАГОРКА АД има право да представя пред медии печелившия проект и да го публикува в
публичното пространство без изричното съгласие на съответния участник в конкурса, като
определя времето, мястото и начина, по който да стане това, което съответно не дава право
на печелившия участник/печелившите участници да представя(т) пред медии или по друг
начин в публичното пространство проекта си.

3. Участниците в конкурса са съгласни да бъдат интервюирани, фотографирани и заснемани
на видео във връзка с участието им в конкурса, както и да оказват всякакво съдействие за
популяризирането на конкурса и неговите резултати. Имената на участника/участниците,
подал(и) печелившото предложение, техните образи и коментари (заснети по какъвто и да е
начин) могат да бъдат използвани от ЗАГОРКА АД по собствено усмотрение и начини,
включително в печатни издания и интернет, без да е необходимо допълнително съгласие на
участниците или заплащане на каквото и да е възнаграждение.

4. Победителят/победителите се съгласяват да участват в публично събитие за обявяване на
резултатите от ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД 2022 г.

5. Публичният конкурс ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД 2022 има за единствена цел да спомогне
развитието на местните общности, където компанията е локирала своето производство, и на
гражданското общество като цяло, в пълно съответствие с корпоративните ценности на
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ЗАГОРКА АД и платформата за корпоративна социална отговорност Създаваме по-добър
свят.

6. Тази документация се прилага към правните отношения между ЗАГОРКА АД и кандидатите в
публичния конкурс. Конкурсната документация е подчинена на правото и законите на
Република България.
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