
 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС 

ЗА ПОСЛАНИЯ, ВГРАДЕНИ В ПИЛОН РОЖЕН: 

„ОТ БЪЛГАРИТЕ ДНЕС – ЗА БЪЛГАРИТЕ УТРЕ!“ 

 

 

 

I. ИНИЦИАТИВАТА 

ПРОЕКТ “ПИЛОН РОЖЕН” 

 Изграждане на внушителен пилон от 111 метра, на който ще се вее 

националният флаг на Република България 

 Най-високото знаме в Европейския съюз. 

 България заслужава! 

 

Българският пилон ще бъде: 

￭ Най-високото знаме на пилон в Европейския съюз. 

￭ Флагът, поставен на най-висока надморска височина в света (1430 м); 

￭ 14-ти по височина в света 

Основни цели: 

 Ще изградим основен притегателен център на чистия български 

патриотизъм u ново вдъхновение за нацията. 

 Ще върнем вярата в гражданския колективен патриотизъм у нас с 

проект, който ще изпълва с гордост всеки един българин по света. 

 Ще качим енергията на знамето ни на 111 метра височина, така че да се 

вижда от километри разстояние и да се усеща в цяла България. 

 Ще накараме дa се заговори за България с yважение. 

 Ще дадем правилния пример и важно наследство на бъдещите 

поколения на България. 

 



Технически параметри: 

 Височина – 111 м 

 Диаметър основа – З м 

 Диаметъp връх – 0.75 м 

 Тегло – 55 тона 

 Конструкция – 13 секции с дължина oт 8 дo 12 м 

 Флаг – 1000 кв. м, с размери 25 х 40 м 

 

Мястото: 

 Ще извисим българския национален флаг в сърцето на Родопите на 

внушителната и рекордна за света надморска височина oт 1430 метра. 

 На Poжeнcките поляни – емблематично място за вярата ни в корените u 

традициите, и люлка на най-общобългарското cъбитие - Poжeнcкия 

събор. 

 Poжeнcките поляни са исторически символ на oбединението ни като 

българи, символ на cилата на българския дух u любовта към България. 

 

II. ПОСЛАНИЯТА  

 

 В основата на Пилон „Рожен“, в плоча от мрамор, изобразяваща 

картата на България, ще бъдат вдълбани двадесет и осем послания 

от двадесет и осемте административни области на България. 

Всяко послание ще бъде гравирано на мястото на съответната 

област и ще остане за бъдещите поколения. 

 Във връзка с това организаторите на кампанията в област Русе 

обявяват срок до 20.02.2023 г. за кандидатстване с послание, под 

формата на текст, съдържащ до седем думи. 

 Посланията ще се събират на електронен адрес: 

governor@ruse.egov.bg или в Информационния център на 

институцията, намиращ се на площад „Свобода“ 6. 

 

 Защото в името на България искаме да извисим националния флаг на 

рекордна височина, с подкрепата на всички българи с големи сърца. 

 Защото се нyждаем oт нов прочит на гражданския патриотизъм u 

вдъхновение за колективното самосъзнание. 

 Защото ни трябва смисъл u послание за духовното наследство, което 

носим u ще предадем на бъдещите поколения. 
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III. РЕГЛАМЕНТ ЗА КОНКУРСА В ОБЛАСТ РУСЕ 

 

1. „ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ДНЕС – ЗА НАШИТЕ ПОТОМЦИ 

УТРE!“ е мотото на конкурса за послание, което ще бъде вградено в 

постамента на Пилон Рожен.  

2. Конкурсът за послание се организира от Областна администрация – 

Русе, наричан за краткост по-долу „Конкурс”. 

3. Участниците в областния конкурс следва да са свързани физически или 

емоционално с населените места на територията на област Русе. В 

инициативата могат да участват организации, отделни граждани и 

ученици от всички класове и всички учебни заведения – групово или 

индивидуално. 

4. Всяко послание трябва да съдържа текст до 7 (седем) думи. 

5. Желателно е предложенията за послание от името на област Русе да 

съдържат специфичен регионален акцент. 

6. Всеки участник може да участва с неограничен брой идеи. 

7. Всички предложения ще бъдат оценявани от жури, председателствано 

от областния управител на област Русе. 

8. Предложенията се изпращат на e-mail: governor@ruse.egov.bg или се 

подават в Информационния център на институцията, намиращ се на 

площад „Свобода“ 6. 

9.  Всяко предложение трябва да съдържа необходимата контактна 

информация: имена на участника/участниците, наименование на 

учебното заведение/организацията, e-mail и телефон за връзка. 

10.  Организаторът на Конкурса си запазва правото да променя или допълва 

официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването 

им на уебсайта на Областна администрация – Русе. 

11. Посланието не трябва да съдържа нецензурни думи и такива, свързани с 

езика на омразата или подвеждащи към други послания и продукти. 

12.  Победителят в конкурса не получава финансова награда, а единствено 

грамота и предметна награда.  

13.  Организаторите си запазват правовото да наградят и други изявили се 

участници.  

14. Всеки участник декларира, че е автор на предоставеното послание във 

връзка с конкурса на Областна администрация и се съгласява, че 

предоставя безвъзмездно изключителните права Областна 

администрация – Русе за свободното използване на посланието, за 

неговото публикуване, разпространение и публично представяне за 

целите на кампанията. 

15. Крайният срок за подаване на предложенията е 20.02.2023 г. 

16. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на уебсайта на Областна 

администрация – Русе не по-късно от 1-и март 2023 г. 
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17.  При разглеждането от журито на предложенията в конкурса се 

гарантира анонимност при оценяването им. 

18. Решенията на журито са окончателни и обвързващи по отношение на 

всички въпроси. 

19. С участието си в Конкурсa участниците декларират и се съгласяват, че 

предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за 

участие в кампанията, както и за ползване на правата, които могат да 

придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие, 

организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за 

нуждите на Конкурса, както и се съгласяват, че в случай на получаване 

на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат 

използвани в аудио, печатни или видео материали на Организаторa. 

Организаторът може да използва посланието, както и името на 

победителя и участниците в публикации, отнасящи се до конкурса или 

бъдещо популяризиране, без за това да е необходимо да се заплаща 

компенсация или да иска одобрения. 

 

 


