
 

 

БНП Париба България заема позиция срещу 

дискриминацията и хомофобията  

във всичките им форми 

 
В съответствие с глобалния ангажимент на БНП Париба в борбата с дискриминацията и подкрепата 
на хора с различия, БНП Париба България организира конкурс за есе за учениците от средните 
училища на тема "Другите до мен". Целта на инициативата е и да насърчи разбирането и 
уважението към всички членове на обществото. Трите най-добри есета ще получат награди. 
 
БНП Париба отдава особено значение на борбата с всички форми на дискиминация и на 
насърчаването на равни възможности, независимо от произход, възраст, пол или увреждане. Вече 
дълги години БНП Париба подкрепя хората с различия чрез редица свои проекти: Проект 
"Предградия", Родителската харта, Влакът на заетостта и равните възможности, инициативата 
"Смесен град", създадена за улесняване на назначаването на жени на висши ръководни длъжности 
и др. 
 

Национален ученически конкурс за есе на тема 

“Другите до мен” 

Организиран от Фондация БНП Париба България 

 

Тема на есето: “Другите до мен” 
Насока: Против етническата дискриминация и хомофобията във всичките им форми 
Изисквания към есето: До 10 хиляди знака или до 5 страници (може и ръкописни) 
Участници: Ученици от 8-и до 12-и клас  
Награден фонд: I награда - 500 лв, II награда - 300 лв, III награда – 100 лв. 
Жури: Биляна Курташева (литературен критик, преподавател по теория на литературата и писане 
на есе в НБУ); Марин Бодаков (поет, редактор във в. “Култура”, преподавател по публицистика и 
критика в СУ “Св. Климент Охридски”); Надежда Радулова (поетеса, преводачка, гл. редактор на 
издателство “Алтера”) 
Краен срок за предаване на есетата: 1 май 2011 
 
Есетата да се изпращат като прикачени файлове, придружени с кратка бележка за автора (име, 
населено място, училище, клас, данни за контакт) на електронен адрес 
bulgaria_bnpparibas@bnpparibas.com или на пощенски адрес: София 1000, бул. „Цар Освободител” 
№ 2, БНП ПАРИБА С.А. – клон София (За конкурса “Другите до мен”). 
Въпроси могат да се изпращат на електронен адрес: drugitedomen@abv.bg или по пощата на 
адреса, даден по-горе. 
Резултатите ще бъдат обявени на официална церемония, организирана от БНП ПАРИБА. 
Наградените есета ще бъдат публикувани. 
 

За БНП Париба в България 

 

БНП Париба С.А. – клон София, е водеща търговска и инвестиционна банка в България. 
Банката обслужва големи и средни предприятия и институции, обхващайки главните сектори на 
икономиката, и предлага пълна гама от продукти в областта на търговското и инвестиционно 
банкиране, както и персонализирани финансови решения. БНП Париба е представена в България от 
1994 г., като в момента присъства още със своята животозастрахователна компания “Кардиф” и 
водещата за България компания за потребителско кредитиране “БНП Париба Лични Финанси.” 
www.bnpparibas.bg 



За Фондация БНП Париба България 

 

 С цел официално да затвърди дългогодишната си ангажираност към развитието на 
корпоративните благотворителни програми в страната, БНП Париба България създаде местна 
фондация. „Фондация БНП Париба България” беше сформирана в тясно сътрудничество с 
Фондация БНП Париба, която е основата на благотворителните инициативи на Групата за 
последните 25 години. Новосъздадената организация ще структурира проектите на БНП Париба в 
България и ще подсили настоящите програми. 
 Стремежът на новосъздадената „Фондация БНП Париба България” е чрез подобни 
устойчиви и дългосрочни партньорства да допринесе за социалното и културно развитие на 
България не само в областта на социалната интеграция, но също да разшири дейността си в 
сферата на образованието, културата и опазването на околната страна. 


