
 

 

 

 

МЕСТНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОДБОР И УЧАСТИЕ В  

„TELENOR YОUTH FORUM“ (“ПРОГРАМА”) 

 

 

 I.        ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА 

 

„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, 

район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6  (наричано по-долу за краткост 

„Организатор” или Теленор), съвместно с Теленор Груп  

 

 II.       ЦЕЛ НА  ПРОГРАМАТА  

 

Настоящата Програма е насочена към определени дееспособни физически лица, отговарящи на 

критериите, посочени по-долу, които изпратят мотивационно писмо на английски език на тема 

„Дигитализация за мир“, с което участват за спечелването на награда, описана в раздел V по-

надолу. Teкстът трябва да описва желанието и опита на дадения участник за осъществяването на 

определена социална, икономическа и/или свързана с околната среда промяна в обществото.  

Участието в Програмата не е обвързано със закупуването на стоки и/или услуги или заплащането 

на каквито и да е други парични суми от страна на участниците. 

Основните критерии за участие в Теlenor Youth Forum 2017, публикувани на 

www.telenor.com/youthforum/, са общи за всички страни, в които Теленор Груп оперира. 

 

III.        ПЕРИОД НА СЕЛЕКЦИЯ  

 

Първи етап: 15.06.2017 г. – 15.08.2017 г. включително; 

Втори етап: 16.08.2017 г. – 31.08.2017 г. включително; 

Трети етап: 01.09.2017 г. – 15.09.2017 г. включително. 

 

 IV.        УЧАСТНИЦИ  

 

В процеса по селекция за Програмата могат да вземат участие съответните дееспособни 

физически лица, които: 

 

o са  родени между 01.01.1989 г. и 01.01.1997 г.; 

o са български граждани или са постоянно пребиваващи в Република България; 

o са настоящи или завършили студенти; 

o владеят свободно английски език - писмено и говоримо; 

o се регистрират в https://eu.rivs.com/4-5-3/  и в нея попълнят формуляра за кандидатстване 

(отговорят на всички задължителни въпроси в онлайн системата), прикачат актуална, точна 

и пълна автобиография на английски език с посочени данни за контакт (телефонен номер и 

имейл) и включат във формуляра текст на английски език (т. нар. мотивационно писмо), 

който следва да  покрива посочените в настоящите условия и правила изисквания, в срок 

до 15.08.2017 г. включително; 

o имат възможност да заминат за Осло за периода от 7/8 декември до 11/12 декември 2017 

г., както и за Банкок през май 2018 г. за срок до една седмица; 
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o приемат настоящите условия и правила, както и са се запознали с информацията, 

публикувана на сайта на Теленор Груп - www.telenor.com/youthforum/ относно провеждането 

на Програмата. 

Служители/работници или лица на граждански договори, както и членове на семействата на 

служители/работници или лица на граждански договори към „Teленор България” ЕАД, Мобайл 

Комюникейшънс АС или партньорски организации, нямат право на участие в Програмата. 

V.          НАГРАДИ  

 

Наградата, предмет на настоящата Програма, е участие във всички събития, включени в семинара 

Теlenor Youth Forum, като първото от тях ще се състои в централата на Tеленор Груп и Центъра на 

Нобеловата награда за мир Nobel Peace Center в град Осло, Норвегия, между 7/8 и 11/12 декември 

2017 г. Тази част на семинара е свързана с и ще се проведе по време на тазгодишното издание на 

Нобеловите награди за мир. Второто събитие ще се проведе в Банкок през май 2018 г. 

Организаторът ще предостави на победителите пълна програма на активностите, предвидени в 

рамките на семинара, в който ще участват млади хора от цял свят. Организаторът и/или Теленор 

Груп поема/-т всички разходи за транспорт, настаняване и прехрана на печелившите участници в 

Осло и Банкок.  

 

VI.         МЕХАНИЗЪМ НА ПРОЦЕСА ПО СЕЛЕКЦИЯ 

 

Правилата за участие в подбора за Програмата са задължителни и еднакви за всички участници, 

както следва: 

 

ПЪРВИ ЕТАП - период на провеждане 15 юни 2017 г. – 15 август 2017 г. 

 

Всеки участник, отговарящ на всички описани по-горе условия за участие, трябва да  подготви 

мотивационно писмо, отговарящо на следните изисквания: 

 

- да съответства на посочената по-горе тема, а именно „Дигитализация за мир“; 

- да не надвишава 300 думи; 

- да бъде изготвено на английски език; 

- да бъде авторско. 

 

Текстът се подава, като се прикачва  към формуляра за кандидатстване на онлайн-платформата: 

https://eu.rivs.com/4-5-3/, в срок до 15.08.2017 г. включително. 

Всеки участник може да изпрати само един текст. 

 

ВТОРИ ЕТАП - период на провеждане 16.08.2017 г. – 31.08.2017 г. 

 

Този етап се разделя на два подетапа: 16.08.2017 г. - 23.08.2017 г. и  24.08.2017 г. - 31.08.2017 г. 

 

o В периода 16.08.2017 г. – 23.08.2017 г. г. всички текстове, които отговарят на зададените 

условия, ще бъдат оценени от компетентното жури, определено от „Теленор България” 

ЕАД. При оценяването ще бъдат взети предвид следните критерии: 

 

1. съдържание и аргументация на развитата тема; 
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2. мотивацията и ангажираността на кандидата  по обществено значими теми;  

3. потенциал за въздействие на изложеното мнение по темата  „Дигитализация за мир“ с 

цел постигане на позитивна социална, икономическа и/или свързана с околната среда 

промяна;  

4. демонстрирано професионално владеене на английски език в предоставените 

автобиография и текст. 

 

o Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, ако изпратените от тях 

материали: 

 

- включват съдържание, което нарушава автоски или други права на интелектуална 

собственост; 

- включват съдържание, което уронва престижа или вреди на Организатора, Теленор 

Груп и/или на трета страна; 

- включват съдържание, което подбужда към дискриминация, насилие или омраза; 

- не съдържат коректни и пълни данни/ координати; 

- не отговарят напълно на настоящите условия. 

 

o В периода 16.08.2017 г. - 23.08.2017 г. ще бъдат избрани четирима участници (финалисти), 

чиито текстове са получили най-висока оценка, като те ще бъдат информирани чрез 

предоставените от тях телефон за връзка или имейл адрес, че продължават участието си в 

процеса на селекция. 

 

o В периода 24.08.2017 г. - 31.08.2017 г. всички финалисти ще трябва да участват напълно 

самостоятелно във видеоинтервю, което ще бъде записано и в което ще отговорят на 

въпроси, подготвени от Организатора, свързани с една (избрана от тях) от 17-те глобални 

цели на ООН, което ще се осъществи в онлайн платформа. Съответната платформа ще 

бъде  посочена от Организатора, като финалистите ще получат своевременно повече 

информация за нея. При оценяването ще бъдат взети предвид следните критерии: 

 

1. Аргументиран отговор на въпроса, защо е избрана конкретната глобална цел на ООН; 

2. Креативно (но и реалистично) предложение за развитие на дадената социална кауза; 

3. Ниво на владеене на английски език. 

 

Всеки един от финалистите се съгласява да се заснеме самостоятелно посредством онлайн 

платформата, без каквото и да е участие на  други физически лица във видеоинтервюто си. В 

противен случай Организаторът може да откаже по-нататъшно продължаване на съответния 

финалист в процеса по селекция. 

 

ТРЕТИ ЕТАП - период на провеждане   01.09.2017 г. - 15.09.2017 г. 

o Съставът на журито, отговорно за подбора и оценяването на кандидатите в първия и 

втория етап на Програмата, се определя от „Теленор България” ЕАД, като компанията си 

запазва правото да променя и допълва състава на журито по всяко време;  

o Въз основа на предоставените текстове и заснетото видеоинтервю, финалното жури, 

състоящо се от представители на „Теленор България“ ЕАД и външни представители, ще 

избере двамата български победители в Telenor Youth Forum 2017, измежду четиримата 



 

определени финалисти. Теленор си запазва правото да променя и допълва състава на 

финалното жури по всяко време; 

o Всеки един от четиримата определени финалисти ще получи обратна връзка за 

представянето си и ще бъде информиран за окончателното решение на финалното жури от 

служител на „Теленор България“ ЕАД на телефон за връзка, предоставен от победителя, 

до 15.09.2017 г.  

VII.            РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

 

Победителите ще бъдат уведомени от служител на „Teленор България“ ЕАД на телефон за връзка, 

предоставен от съответния участник до 15.09.2017 г. Имената на двамата победители ще бъдат 

обявени публично на www.telenor.bg  и на  www.telenor.com през месец септември/октомври. 

Двамата избрани ще получат и официален е-мейл през месец септември/октомври.  

 

С приемането на натоящите условия и правила победителите се съгласяват, че ще запазят 

конфиденциалност за периода от тяхното уведомяване по телефон и е-мейл до публичното им 

обявяване за победители на www.telenor.bg  и на  www.telenor.com,  като в този период няма да 

разгласяват публично (включително в социални мрежи) факта, че са избрани за победители. 

Финалистите се съгласяват да бъдат обявявани във връзка с Програмата на посочените по-горе 

интернет страници, както и на всички комуникационни канали, които Организаторът използва.  

 

VIII.             ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

 

Победителите ще получат обаждане, с което ще бъдат уведомени за наградата си. При среща на 

победителите с представител на Организатора, победителите следва еднократно да удостоверят 

самоличността си с документ за самоличност. 

 

Печеливш участник в Програмата губи правата си върху наградата, ако представител на 

Организатора не е успял да се свърже с него в срок до два дни, след като бъдат избрани 

победителите и след не по-малко от три повиквания общо (в рамките на два различни дни) на 

телефона за връзка, предоставен от съответния участник. Печеливш участник в Програмата губи 

правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията посочени в 

раздел IV по-горе. 

 

В случай че печеливш участник се откаже или загуби правото си на награда, Организаторът и/или 

Теленор Груп, могат по своя преценка да пристъпят към обявяване на нов печеливш участник, 

който отговаря на условията на настоящите условия и правила. Посоченото в предходното 

изречение се прилага до изчерпване на броя на наградите. За избягване на всяко съмнение, 

отказът от награда се удостоверява с декларация за отказ от награда, подписана от участника, или  

с декларация, подписана от не по-малко от двама служители на Организатора, един от които е 

служителят, свързал се с участника по телефона и пред когото последният е заявил своя отказ.  

 

IX.           АНГАЖИРАНОСТ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 

 

Избраните победители ще се ангажират с Програмата за една година, в течение на която ще 

работят в сътрудничество по екипи и ще участват в инициативи относно Програмата. 

 

Победителите от всичките 12 държави, в които Теленор оперира, ще се съберат в Осло по време 

на събитията на Нобелова награда за мир през декември 2017 г., където ще подготвят екипни 

проекти, както и ще работят в международна среда от млади хора, които търсят решения на 
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различни социални проблеми. Победителите ще имат възможността да се срещнат с 

международни експерти в различни области, за да обменят идеи и да получат ценни напътствия. 

След срещата в Осло участниците ще продължат да работят виртуално по екипните проекти. 

Участието им ще продължи с втора среща в Банкок, където младежите ще се съберат отново, за да 

продължат екипната си дейност и ще започнат подготовка за представянето на проектите. 

Кулминацията на Програмата ще бъде откриването на дигитална изложба в сътрудничество с 

Центъра за Нобелова награда за мир, на която ще се осъществи представяне на работата на 

екипите, социалните предизвикателства и напредъка на идеите. 

 

X.            ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Настоящите условия и правила са публикувани на официалната интернет страница на „Теленор 

България“ ЕАД - www.telenor.bg. Организаторът на Програмата си запазва правото да променя 

датите, както и да променя и допълва настоящите условия и правила по всяко време, като ги 

публикува на официалната интернет страница на „Teленор България“ ЕАД. Промените влизат в 

сила веднага след публикуването им на посочената интернет страница за всички лица, участващи 

в селекцията за Програмата или избрани за победители, които не са уведомили писмено 

Организатора, че възразяват срещу извършване на промяната, в срок до 2 (два) дни след 

публикуването на съответната промяна. Ако има противоречие между правилата, посочени в 

настоящите условия и правила, и информацията, посочена на официалната страница на 

Програмата - www.telenor.com/youthforum, то се прилагат правилата, посочени в настоящите 

условия и правила. С попълването на формуляра за кандидатстване на онлайн платформата: 

https://eu.rivs.com/4-5-3/ всеки участник се съгласява с и приема настоящите условия и правила и 

заявява, че се съгласява с информацията на официалната страница на Програмата. 

 

Участник в Програмата, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна 

на спечелена награда с паричната ѝ равностойност. Победителят не може да прехвърля наградата 

на друго лице. Ако финалист в Програмата, който е избран за победител, не може да пътува до 

Осло, съгласно посоченото по-горе, за провеждането на и участие във форума или не отговаря на 

или наруши някое от изискванията, заложени в настоящите условия и правила, „Теленор България“ 

ЕАД запазва правото си да избере друг победител измежду четиримата определени български 

финалисти, без да компенсира първоначално  избрания по какъвто и да е начин. В случай че 

финалист не може да замине за Банкок през май 2018 г. на негово място няма да бъде избрано  

друго физическо лице. 

 

В случай че победител замине за Осло/Банкок, но не присъства на семинара, от него/нея ще бъде 

изискано да заплати всички разходи на Организатора и Теленор Груп за транспорт, прехрана и 

престой на съответния участник. 

 

С приемане на настоящите условия и правила, всеки участник се съгласява: 

 

o да бъде фотографиран, в това число във видеоклип, излъчван, показван и обявяван по 

всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, за което 

Организаторът и Теленор Груп или което и да е трето лице не дължат заплащане; 

o всички получени материали, включително текстовете и заснетите видеоклипове да бъдат 

използвани за рекламни цели от Организатора и Теленор Груп; 

o да не споделя конфиденциална, класифицирана или защитена информация; 

o предоставените от него/нея концепции/идеи да са освободени от всякакви претенции, 

касаещи интелектуална собственост, и участниците се съгласяват да бъдат използвани от 

Организатора и/или Теленор Груп по начин, по който последните преценят. Противното би 
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довело до дисквалифициране на участника и „Теленор България” ЕАД си запазва правото 

да предприеме необходимите действия в тази връзка. 

 

С приемането на настоящите условия и правила всеки участник декларира, че отговаря на 

изискванията за селекция за Програмата. В противен случай Организаторът си запазва правото да 

дисквалифицира съответния участник във всеки един момент. 

С приемането на настоящите условия и правила, двамата победители се съгласяват да участват в 

промоционални, рекламни, информационни и други дейности и/или материали, каквито могат да 

бъдат изискани както от „Теленор България” ЕАД, така и от Теленор Груп. С оглед предходното 

изречение, участниците се съгласяват да бъдат фотографирани и филмирани във връзка с 

Програмата. 

 

С приемането на настоящите условия и правила, всеки участник декларира, че е предоставил 

доброволно съответните данни и информация, в това число личните си данни и дава изричното си 

съгласие същите да бъдат използвани, обработвани и съхранявани от Организатора и Теленор 

Груп и и дружествата, включени в Теленор Груп, за целите на настоящата Програма.  

 

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и 

унищожаването на личните данни на участниците в Програмата да спазва разпоредбите на Закона 

за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, като може да 

ги използва и предоставя за ползване на Теленор Груп и дружествата, включени в Теленор Груп, за 

целите на настоящата Програма. 

 

Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама 

или опити за измама или незаконосъобразни действия от страна на участниците, които могат да 

рефлектират негативно върху имиджа на Организатора и/или Теленор Груп и/или дружествата, 

включени в Теленор Груп. Всеки опит за измама и/или незаконосъобразни действия ще доведе до 

дисквалифициране на съответния участник, за което последният ще бъде уведомен чрез 

изпращане на имейл от „Теленор България“ ЕАД до предоставения за връзка електронен адрес 

и/или обаждане на телефонния номер, който e посочил при регистрацията си за участие  в процеса  

по селекция за Програмата. 


