ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

КОНКУРС ЗА НАЙ-ПРИВЛЕКАТЕЛНО ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО
 Условие за допускане в конкурса:
Записване в срок до 13.04.2018 г. на тел.: 0601/ 6 86 38; 0601/ 6 86 86; 0877/457 319 и
0882/100 604
Забележка: Нямат право да кандидатстват участници, класирани на I-во място в
предходна година.
 Регламент за оценяване:
Всеки обект, участващ в конкурса ще се оценява по следните критерии, което ще му носи
определен брой точки. На I-во място ще се класира участникът събрал най-много точки.
1. Представено решение от общо събрание на етажната собственост за участие в
конкурса – 1т.
2. Представено решение от общо събрание на ет. собственост за използването на
наградата – 1т.
3. Естетически вид на околоблоковото пространство – от 1 до 20т.
4. Разнообразие на използваните растителни елементи /цветя, храсти, дървета/ - от 1
до 3т.
5. Наличие на парково оборудване:
 кошче – 1т.
 пейка – 1т.
 беседка – 2т.
 настилки и пътеки – 2т.
 други – по 1т.
6. Използване на отпадъчни материали за аранжиране на пространството – 3т.
7. Площ на изградената и поддържана територия – от 1 до 6т.
Оценяването ще се извърши от комисия определена със Заповед на Кмета на Община
Търговище.
Посещение на обектите, участващи в конкурса ще се проведе на 16.04.2018 г.
 Награди за класиралите се в конкурса:
1. I – во място – до 200 лв.
2. II– ро място – до 150 лв.
3. III – то място – до 100 лв.
Класирането на участниците ще се обяви на празничен концерт за закриване
„Седмицата на Земята“ /на 20.04.2018 г/.
Наградите ще се връчат само срещу представена фактура за изразходване на
средствата, съобразно екологичните задачите поставени в конкурса. Представяне на
фактурите да стане в срок до 27.04.2018 г. в стая 5, ет. 2 в сградата на Община Търговище.
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