
 
КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ “УПРАВЛЯВАМ ФИНАНСИТЕ СИ“ 

 

 

Правила на конкурса   

 

Период и продължителност на конкурса: 
Етап 1: Подаване на есета за участие в конкурса – от 10.05. до 10.11.2016 
Етап 2:  Оценяване на получените есета – от 10.11. до 20.11.2016 
Етап 3: Публикуване на първите три отличени есета във Фейсбук страницата на Общинска 
банка  от 22.11.2016 
Етап 4: Награждаване на победителите – след 22.11.2016  
 
Тема на конкурса е: Защо е важно да можем сами да управляваме финансите си.  
 
Целта на конкурса е да се повиши финансовата грамотност на учениците, да се провокират 
интересът и вниманието им към личните финанси. 
 
Организатор на конкурса: Общинска банка АД и Столична община 
 
 
Правила  на конкурса: 

1. Участникът следва да изпрати свое есе по темата на конкурса на е-mail:  

ese_finansi@municipalbank.bg   или по пощата на адрес Общинска банка АД, ЦУ, ул. „Врабча“ 

№ 6, град София, 1000, ЗА КОНКУРСА 

2. Всеки участник има право да участва с едно есе.  
3. Участникът може по свое желание да хареса Фейсбук фен-страницата на банката 
https://www.facebook.com/MunicipalBank/ 
4. Участникът може да споделя своето участие в конкурса с други свои приятели и 
познати. 
5. С участието в конкурса  се приема, че участникът  се е запознал с настоящите правила, 
приема ги доброволно и се съгласява с тях.  
 
Условия за участие в конкурса: 
1.  Право на участие в конкурса  имат всички ученици на територията на Република 
България.. 
2. В конкурса не могат да участват деца на служители на Общинска банка АД, на 
Столична община, както и на служители на агенциите, свързани с организацията на конкурса 
. 
3.  Участието в конкурса не е обвързано с покупка на конкретни продукти, тяхното 
количество, вид и стойност. Това не е  условие за участие в конкурса, както и за получаване 
на награди. 
4. Всяко есе трябва да съдържа следната информация: 

 име, презиме и фамилия на участника; 

 област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас, възраст; 

 телефонен номер на участника; 



 електронен адрес на участника; 

 данни за законен представител на участника (родител, настойник) – имена, постоянен 
адрес, телефонен номер, електронен адрес.  
 
С изключение на данните за името и годините на участника, другите данни остават 
конфиденциални и няма да бъдат публикувани във Фейсбук. 
 
5. Конкурсните работи следва да отговарят на следните изисквания: 

 Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word; 

 Обем: до три печатни страници формат А4; 

 Разредка на редове и абзаци: 1,5; 

 Подравняване: двустранно; 

 Шрифт: Times New Roman; 

  Размер на шрифта: 12. 
 
 
Награди 
1. Участниците в конкурса  ще се състезават за следните награди: 

 Есето, отличено на първо място печели един ден в банков клон на Общинска банка 
АД, като се запознава отблизо с всички отдели и дейности в банката, както и един  I-
pod  

 Есетата, отличени на второ и трето  място печеля по  един I-pod всеки.  
 

 
Отличените есета ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на Общинска банка - 
https://www.facebook.com/MunicipalBank/.  
 
2. Получените есета ще бъдат оценени от жури от представители на Общинска банка АД 
и Столична община 
 
3. Критерий за оценка:  

 Демонстриране на познания за финансовата област; 

 Теза, съответстваща на формулираната тема; 

 Оригиналност и творчески подход; 

 Недвусмислено изразяване на лична позиция; 

  Удачно подбрани аргументи; 

 Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на 
убедителност и въздействие; 

 Спазване на езиковите норми. 
 
4.  Организаторът ще се свърже с победителите чрез съобщение изпратено от  e-mail: 
ese_finansi@municipalbank.bg , в срок до 3 дни. Победителите ще трябва да отговорят най-
късно до 3 дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение за желание 
за получаване на наградата, Ако победителят не отговори до 3 дни, след получаването на 
информационния имейл, той/тя губи правото си за получаване на награда.  
 
5. Наградите се дават във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или 
да се дава паричната им равностойност.  



 
6. При получаване на наградата от печелившия ученик /в случай, че е под 18 години/ е 
необходимо да се попълни декларация от родител или друг законен представител, с което 
се удостоверява, че родителят/законният представител е съгласен да бъде получена 
наградата. 
 
7. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не е предоставил валидни 
данни за контакт и не получи информационния мейл за наградата. 
 
8. Организаторът не носи отговорност  в случай, че участникът не спази посочения по-
горе срок за получаване на потвърждение по мейл и сканирана касова бележка.   
 
 
 
Други условия: 
 
1. Организаторът на конкурса не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши 
претенции, при изтичане на срока на конкурса или по други подобни поводи. 
2. Евентуално възникнали спорове между организатора и участниците в нея се решават 
чрез преговори.  При невъзможност да се постигне съгласие, възникналите спорове се 
решават чрез намесата на компетентни органи. 
3. С участието си в настоящия конкурс, участниците декларират и се съгласяват да 
предоставят данни (име, възраст, град, училище, електронна поща за обратна връзка и др.) 
доброволно, като необходимо условие за участие в конкурса. За ползването на правата, 
които могат да придобият с участието си в конкурса те предоставят изричното си съгласие, 
организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на конкурса  и в 
частност на информационната кампания на Общинска банка и Столична община. 
Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, възраст и 
град на местоживеене биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, 
печатни и видео материали от организатора. 
4. Конкурсът по никакъв начин не е спонсориран, одобрен, администриран или свързан 
с Facebook 
5. Организаторът има право без предизвестие да ограничи частично или изцяло 
участието в конкурса  на Участник, когато има съмнение за злоупотреба или когато той не 
действа съгласно българските закони или настоящите правила за участие. 
6.  Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в 
Конкурса  при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол. Не се допускат такива 
материали/есета, които са обект на спор за притежание/авторски права между две или 
повече лица. Не се допускат текстове и материали, които противоречат на действащото 
българско законодателство, морала и добрите нрави, насаждат етническа, расова, полова, 
религиозна или друга дискриминация, подтикват към насилие и незачитане на човешкото 
достойнство и поведение, нарушаващи обществения ред. Правата върху съдържанието, 
разположено на Facebook страницата на банката не може да бъде възпроизвеждано без 
съгласието на банката.  
7. Организаторът има право да не допусне публикуване или директно  да изтрие от 
Facebook страницата  всяка изпратена от Участниците информация, коментари или друго,  за 
която има съмнение, че нарушават авторски или други права, че представлява невярна, 
подвеждаща или некоректна информация или такава, която представлява спор между две 
или повече лица.  



 
Официални правила на конкурса 
 
1. Настоящите правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на 
конкурса на интернет адрес https://www.facebook.com/MunicipalBank/ 
2. Участниците в конкурса следва сами да проверяват на 
https://www.facebook.com/MunicipalBank/  за промени в настоящите правила. Организаторът 
запазва правото да допълва или променя Общите правила и се задължава да спазва техните 
разпоредби. 
3. Участвайки в този конкурс, участниците приемат тези правила и се задължават да ги 
спазват. 
 

https://www.facebook.com/MunicipalBank/
https://www.facebook.com/MunicipalBank/

