
 
 Българска информационна агенция България Прес обявява:  

Годишен конкурс „Аз,  репортерът“  
 

Темите са неограничени, технологии, екология, човешки права, от мястото на събитието и 

всичко което намирате за интересно и важно в живота ни. Приемат се материали, статии, 

репортажи и гледни точки за събития, личности, новини и онова което ви вълнува. 

Конкурса е разделен на две възрастови категории за автори до и над 35 години. Нашата 

цел е да подкрепим свободното и нередактирано публикуване на авторски материали, да 

насърчим младите хора в разследващата журналистика и в откриването на реалността 

чрез отразяване на истината, без да е подправена!  
 

Условия:  
 Конкурсът не е анонимен и всеки автор се подписва под написаното и носи лична 

отговорност за написаното съдържание и достоверността на публикацията. 

 Материалите не трябва да са публикувани преди излизането им в BulgariaPress.com 

никъде в мрежата или в пресата. 

 Не се приемат преводи на материали или адаптации, само авторски. 

 Няма ограничение за броя на публикациите за всеки участник. 

 Обемът на съдържанието, което пращате да не е по-голям от 4 страници А4 

стандартно форматиран текст Times New Roman, размер на шрифта 12. 

 Броя на приложените снимки и/или документи не можа да превишава 10. 

 Рекламата е забранена. И такива материали няма да се публикуват. 

 Право да участват в конкурса имат всички, без екипа на България Прес! 

 Приемат се всички материали изпратени преди 20-ти Декември 2016 година. 
 

Как да участвате:  
Изпратете по имейл до BOX@BulgariaPress .com   в отделни прикачени файлове 

материалите си именувани по следния начин: 

 Файл в WORD или PDF формат с името ви на латиница, в който е съдържанието на 

вашата статия (*пример: Ivanka-Todorova.doc).  В публикацията ползвайте скоби и 

главни буква да уточните мястото на което, желаете снимките или документите от 

прикачените файлове (JPG1), (PDF3), (PNG6) да бъдат поставени. 

 Прикачени материали може да са в JPG,PNG формати максимално 1024х768 точки  

за снимките и DOC или PDF форматирани в по 1 страница А4 за документите! Ако 
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желаете да приложите по-големи от 1 страница документи запишете ги в два и 

повече файлове, но не забравяйте за ограничението до 10 прикачени файла на 

публикация. За по-големи документи ползвайте линк към външна връзка! 

 Напишете с няколко реда за вас – Име и фамилия, град и държава, телефон и 

имейл за връзка, ако е различен от този на подателя. Напишете заглавието на 

публикацията както в имейла, така и като първи ред в документа с нея. 
 

Награден фонд:  
На база активност (брой харесвания, коментари, споделяния и посещение на читатели на 

страниците с публикуваните материали) тричленно  анонимно жури ще определи 

победителите за определените награди както следва: 
 

Месечни награди в Конкурса. Ще излъчваме всеки месец по двама победители на база 

месечни резултати за всяка от двете възрастови групи – предметни награди два 

прекрасни диктофона Olympus VN‑7800. 

 Общо 24 месечни награди 
 

Годишните победители в Конкурса ще бъде определени и наградени на 26-ти Декември 

на Новогодишна церемония, на която ще връчим и плакетите на победителите в двете 

категории както следва: 

Най-добра публикация за 2016-та година за участници до 35 години: 

 Първа награда - 500 лева  

 Втора награда -  250 лева 

 Трета награда -  150 лева 

Най-добра публикация на 2016-та година за участници над 35 години: 

 Първа награда - 300 лева 

 Втора награда -  150 лева 

 Трета награда -    50 лева 

Специална награда “Изборът на екипа!“ ще определим чрез вътрешно гласуване: 

 Пишеща машина и 10 000 листа А4 
 

Общ награден фонд на конкурса – 4000 лева. Разделен в 31 награди !  
 

За контакт и допълнителна информация за конкурса:  
България:(+359) 02-4916-200,  Гърция:(+30) 211-1986-800,  САЩ:(+1) 310-510-6427 
 

Успех на всички от екипа на България Прес!  
19.12.2015, www.BulgariaPress .com  

http://www.bulgariapress.com/

