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Правила за участие в Кампания „Дигитални отличници” 
 

1. Период за участие  
Периодът за участие в Кампанията  „Дигитални  отличници” (“Кампанията”)   е от  
05.10.2021 г. до  19:59:59 часа на 15.11.2021 г., включително. 
 
2. Организатор на Кампанията 
„А1 България” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление - 1309 София, ул. 
”Кукуш” №1 („A1 България” или „Организаторът”), в партньорство с: 
Фондация „Заедно в час“, ЕИК: 175935973, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
район Средец, п.код 1124, ЖК. Яворов, Цариградско шосе 23 
И 
"Инвестор.бг" АД, ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление - гр. София, п.к. 1540, 
р-н Слатина, бул. Брюксел № 1 
3. Териториален обхват на кампанията 
Кампанията се провежда на територията на Република България 
 
4. Участници в Кампанията 
4.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко училище на територията на България, с 
изключение на висшите училища, което е попълнило регистрационната форма и е прикачило 
файл с описание на Проекта и резултатите от него чрез платформата, намираща се на 
следния адрес https://www.a1.bg/digital-schools („Платформата“). 
4.1.1. За целите на попълване на регистрационната форма и подаване на Проект чрез 
Платформата, съответното училище може да се представлява от лице на длъжност 
директор, вписано по партидата на училището в Регистър БУЛСТАТ или от негов служител. 
С оглед избягване на съмнение за участник в Кампанията ще се приема само съответното 
училище. 
 
4.2. Организаторът има право да не допусне до участие или да изключи от участие в 
Кампанията: 
4.2.1. заявител/участник, който не е попълнил всички необходими полета във формата за 
кандидатстване на Платформата, включително не е прикачил Проект; 
4.2.2. заявител/участник, който се представлява от лице, различно от това по т. 4.1.1. от 
тези Правила; 
 
 
5. Предмет на Кампанията 
Водени от принципите за въвеждане на технологиите в бъдещето на образованието,  А1 
България и Партньорите търсят най-добрите примери за дигитални училища в България.  
Ще се отличат по две училища, едно, което се намира в областен град и едно, което се 
намира в населено място, което не е областен град, за всяка от посочените в тези Правила 
категория.  
 
6. Механизъм за участие в Кампанията 
6.1. Подаване на Проект – Кандидатът следва да прикачи в регистрационната форма на 
Платформата своя проект, съдържащ дигитални решения, чрез които се показва, че 
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дистанционното обучение не е пречка за образованието, а стимул за разгръщане на 
подходите си към дигитализация на учебния процес, придружен с примери за използвани 
методи за постигане на успех („Проект/а“). 
6.1.1. Проектът следва да бъде подаден под формата на презентация. 
6.1.2. Авторското право върху Проекта принадлежи на автора му. Чрез подаване на Проекта 
в Платформата, А1 България придобива правото да използва съответния Проект за целите 
на извършване на оценка от журито по т. 8.1., както и за включването му в материали, във 
връзка с медийното отразяване на Кампанията, включително публикуване в социални мрежи, 
електронни, онлайн и печатни медии и корпоративните канали на А1 България ЕАД (в т.ч., но 
не само уебсайт, блог, социални мрежи на А1 България ЕАД), както и в социални медии на 
известни личности (инфлуенсъри) или други канали по преценка на А1 България. 
 
6.2. Участникът следва да избере една от следните категории за участие при подаване на 
Проекта („Категории/те“) 
6.2.1. Дигитален урок; 
6.2.2. Дигитален проект; 
6.2.3. Дигитална организация на преподаването; 
6.2.4. Иновативна идея. 
 

6.3. Един Участник има право да се регистрира веднъж за участие в Кампанията и има право 
да спечели само една от наградите по т. 7. 

 
7. Награди 

7.1. Училище, избрано за победител в една от категориите „Дигитален урок“, „Дигитален 
проект“ или „Дигитална организация на преподаването“- получава 1 /един/ брой 
Интерактивен Touch дисплей VESTEL 65, с инсталиран софтуер mozaBookClassroom 2; 

7.2. Училище, избрано за победител в категория „Иновативна идея“ получава награда 1 /един/ 

брой таблет Lenovo Tab M10. 
 
8. Определяне на победителя 
8.1. Проектите се оценяват от жури, в състав, определен от Организатора, в срок до 
30.11.2021 г. 
 
8.2. Журито оценява Проектите при спазване на следните критерии: 
 
• Обхват на проекта – до колко ученици е достигнал  (максимум 30 точки) 
• Използвани иновативни и дигитални подходи – приложение на нови технологии и 
креативност (максимум 30 точки) 
• Постигнати резултати - какви са  били поставените цели и доколко те са постигнати 
(максимум 30 точки) 
• Презентация - за оригиналност при представяне на проекта (максимум 10 точки) 
 

Категория  Елементи на представянето: 
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Проектът следва да съдържа 
отговор на следните въпроси: 

Дигитален урок • Какво научиха учениците? 
• Как го научиха? 
• Защо това беше полезно за 

тях? 
• Защо им беше по-интересно 

чрез дигитално 
преподаване да усвоят 
новите знания? 

Дигитален проект Дългосрочно реализиран проект 
за дигитално образование, 
включително  примери за успешно 
дистанционното обучение 

 

Дигитална организация на 
преподаването 

Как учителите са реорганизирали  
работата си, така че да включва 
повече елементи на 
дигитализация: 

• Каква нужда 
идентифицирах? 

• Защо прибегнах към 
дигитално решение? 

• Как се развиха нещата? 
• Кои са научените уроци? 
 

Иновативна идея  Иновативна идея, въведена в 
сферата на образованието или 
предстояща за реализация,  
която води до дигитализиране на 
учебния процес. 

 
 
 
8.3. Във всяка категория журито определя за победители по две училища: едно, което се 
намира в областен град и едно, което се намира в населено място, което не е областен град. 
 
  

9. Получаване на наградите 

9.1. Печелившите Участници, определени по реда на т. 8, ще бъдат информирани за 
спечелената награда и начина на получаването ѝ чрез телефонно обаждане от служител на 
Организатора на телефонния номер за контакт, посочен при регистрирането на Участника 
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в Платформата. За целите получаване на награда, училището, определено за победител се 
представлява от лице на длъжност директор, вписано по партидата на училището в 
Регистър БУЛСТАТ. 

9.1.1. По преценка на Организатора, същият може да огранизира събитие за официално 
връчване на наградите, за което участниците ще бъдат информирани изрично. 

9.2. Наградата се получава на посочен от печелившия Участник адрес, който се уточнява 
по време на телефонния разговор по предходната точка, чрез избран от Организатора 
куриер. Доставката до посочен от печелившия Участник адрес чрез куриер е за сметка на 
Организатора. Преди получаване на Награда печелившият Участник следва да се 
идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и 
нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на 
Участника. Предаването на Наградата се удостоверява чрез издадената товарителница 
от куриерската услуга.  

9.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга 
равностойност. 

9.4. Крайният срок за получаване на наградите е 31.12.2021 г.  
 
10. Права и отговорности 
10.1. Организаторът не отговаря: а) в случай, че наградата или която и да е част от нея не 
може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победителят 
и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата или част от нея в 
определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с 
конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност 
наградата или част от нея да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима 
сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.   
10.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или 
да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в Кампанията 
съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.   
10.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, 
в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, 
включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни 
обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи 
Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.   
10.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията. При всякакви 
злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние, както и при съмнения за 
извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния 
Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява 
дисквалификацията.   
10.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско 
име, което следва да удостовери с представяне на лична карта, в случай, че е спечелил една 
от наградите в Кампанията. 
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11. Допълнителни разпоредби 
11.1. С регистрирането си за участие в Кампанията всеки Участник приема настоящите 
Правила и предоставя на А1 България доброволно необходимите за участие в Кампанията и 
получаване на награда лични данни, като е информиран от Организатора, че събирането и 
обработването на неговите данни се осъществява от Организатора в съответствие с 
„Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД“, публикувана на интернет 
страницата на дружеството и налична в търговските обекти на Организатора. 
11.2. Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване 
относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу 
обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или 
унищожаването им. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено 
заявление на адрес: гр. София, п. к. 1309, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1, или по друг обявен 
начин. 
11.3. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща 
запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. 
Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода 
на Кампанията води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното 
участие на Участника в нея. 
11.4. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на мейл: csr@a1.bg   
11.5. Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на 
Кампанията. 
11.6. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с 
притежанието и ползването на наградите. 
11.7. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила, 
като промяната влиза в сила от датата на публикуването и на интернет страницата.  
 
Настоящите Правила влизат в сила от 05.10.2021 г. 
 


