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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕ 

„KAROLL DEMO TRADING COMPETITION“ 

I. Организатор на състезанието 

Организатор на състезание „Karoll Demo Trading Competition“ (по-долу „Състезанието“) е ИП „Карол“ 

АД, лицензирано с Решение № 117-ИП от 18.06.1997 г. на Комисията по ценни книжа и фондови борси, 

Решение № 332-ИП от 18.08.2000 г. на Държавната комисия по ценни книжа и Решение № 189-

ИП/15.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

“Христо Ботев” № 57, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831445091 (по-

долу „Карол“). 

II. Дефиниции 

Използваните термини в настоящите официални правила за състезание „Karoll Demo Trading 

Competition“ (по-долу „Правилата“) имат следното значение: 

а) „Платформа Karoll MetaTrader 4“ означава професионален софтуер за маржин търговия на 

финансовите пазари за търговия с валута, благородни метали, договори за разлика и други финансови 

инструменти чрез Meta Trader. Платформата предоставя котировки в реално време за търговия с валута, 

благородни метали, договори за разлика и други финансови инструменти, като позволява самостоятелно 

да се извършва дистанционна търговия от персонален компютър и/или мобилно устройство с интернет.  

б) „Платформа Karoll Dealing“ означава професионален софтуер за маржин търговия на финансовите 

пазари за търговия с валута, благородни метали, договори за разлика върху акции, индекси, суровини, 

съкровищни бонове и други финансови инструменти. Платформата предоставя котировки в реално време 

за търговия с валута, благородни метали, договори за разлика и други финансови инструменти, като 

позволява самостоятелно да се извършва дистанционна търговия от персонален компютър и/или мобилно 

устройство с интернет.  

в) „Демо сметка“ означава виртуална сметка за търговия с финансови инструменти чрез използване на 
една от двете платформи - Платформата Karoll MetaTrader 4 или Платформата Karoll Dealing. Демо 
сметката се открива след регистрация на участника на страницата на състезанието 
http://karollbroker.bg/bg/karoll-demo-trading-competition. Паролите за демо сметките ще бъдат изпратени 
непосредствено преди началото му на посочените имейл адреси. Демо сметката не подлежи на 
дозахранване по време на състезанието. 
 
г) „Свързани лица“ означава роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до 

четвърта степен включително; 

д) „Служители на Карол“ означава всички служители и членове на управителни или контролни органи на 

дружества от финансова група Карол;   

е) „Метод Return On Investment (ROI)“ означава финансов показател за измерване доходността на 

дадена инвестиция спрямо стойността на инвестираните средства, като резултатът е в проценти. За 

целите на Състезанието ROI се изчислява по следната формула: 

   

Където: 

http://karollbroker.bg/bg/karoll-demo-trading-competition
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„Текущи активи“ означава сумата от резултата от затворени и отворени позиции, преизчислени през 

текущите котировки в използваната от участника платформа Karoll MetaTrader 4 или платформата Karoll 

Dealing.  

III. Същност на Състезанието 

Състезанието представлява съревнование между регистрираните участници с открита демо сметка в 

една от двете платформи за търговия, съответно Karoll MetaTrader 4 или Karoll Dealing. Участниците имат 

право да търгуват с всички инструменти, налични за търговия в съответната платформата. Победителите, 

постигнали най-висока процентна положителна доходност, изчислена съгласно посочената в настоящите 

Правила методика, ще имат възможност да получат следните награди, определени от Карол за 

настоящото Състезание: спечелилият първо място участник - 1 000 лв., второ място - 500 лв., трето място 

- 250 лв., четвърто място - 150 лв.,  пето място - 100 лв. 

Участието в Състезанието е доброволно и не се изисква заплащане на такса за участие. 

IV. Продължителност на Състезанието 

Състезанието е с продължителност от 00:00ч. на 02.10.2017г. до 24:00ч. на 31.10.2017г. (българско 

време), като крайният срок за записване/включване в Състезанието е 24:00ч. на 01.10.2017 г.  

V. Изисквания за участие в Състезанието 

1. За участие в състезанието Karoll Demo Trading Competition, желаещите трябва да заявят във 

формата за записване имената си, телефон, актуален имейл, на който да получат пароли за достъп до 

демо акаунта, както и да посочат изрично чрез коя платфома ще търгуват. В Състезанието не могат да 

участват служители на Карол и свързани с тях лица. 

2. Демо сметката, с която ще търгуват участниците, ще бъде захранена с виртуални 10 000 USD. 

Единствените платформи, през които може да се вземе участие в „KAROLL DEMO TRADING 

COMPETITION“ на Карол, са Karoll MetaTrader4 или Karoll Dealing.  

 

VI. Условия за провеждане на Състезанието 

1. На интернет страницата на Карол ежедневно ще бъде публикувано текущото класиране на участниците 

в Състезанието съобразно постигнатата от тях процентна доходност, като с оглед неразкриването на 

личните данни на клиентите, Карол ще посочва единствено инициалите на техните имена, гарантирайки 

по този начин тяхната анонимност. 

2. След края на Състезанието, участниците, класирани от Карол на първите пет места, ще имат 

възможност да получат определените от Карол награди, като условие за това е доброволно предоставено 

от страна на първите пет класирали се съгласие за оповестяване от Карол на техните имена и 

самоличност, както и изпълнение от страна на победителите на ангажиментите по т.3 по-долу. 

3. Карол си запазва правото да изисква от победителите в Състезанието да предоставят интервю и да 

бъдат направени и публикувани техни снимки в интернет страницата на Карол и други електронни медии, 

по преценка на Карол, като с попълването на онлайн формата за включване в Състезанието, всеки 

участник се съгласява с разкриването и публикуването на неговите лични данни, снимки и негово интервю 

в интернет страницата на Карол и други електронни медии, по преценка на Карол. В случай, че след 

обявяване на победителите от Състезанието, той откаже да бъдат публикувани негови лични данни, 

http://karollbroker.bg/bg/platforma-za-forex-targoviya
http://karollbroker.bg/bg/platforma-za-cfd-targoviya
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снимки и негово интервю в интернет страницата на Карол и други електронни медии, по преценка на 

Карол, то той губи правото да получи спечелената награда от Състезанието.   

4. Карол има право по свое собствено усмотрение да дисквалифицира (прекрати участието на) участник в 

Състезанието при възникване на съмнения за нарушаване от негова страна на изискванията на 

Правилата, извършване на злоупотреба или осъществяване на неправомерни практики, целящи 

заобикаляне на условията на Състезанието, включително, но не само в случай на съмнение за участие 

в Състезанието с повече от една демо сметка, в т.ч. извършване на операции с различни сметки от един и 

същ IP адрес, както и предприемане на всякакви други действия, водещи до доходност, която не е 

резултат от инвестиционни решения на съответния участник (за такова ще се счита не само, но и 

участието в Състезанието с няколко на брой сметки, които само формално се водят на различни лица, 

тъй като заемането на насрещни позиции по тези сметки би гарантирало висока доходност поне на една 

от тях, като тази доходност не би била следствие от инвестиционно решение), или предприемане на 

каквито и да е други действия, които водят или могат да доведат до нарушаване на изискванията на 

приложимото законодателство. Участник, попълнил некоректно и неточно данните си за идентификация 

във формата за записване в Състезанието, също подлежи на дисквалифициране. 

VII. Условия за определяне победителя в Състезанието 

1. Победителят в Състезанието ще бъде определен от Карол съобразно постигната най-голяма 

положителна доходност по внесените суми за периода на провеждане на Състезанието, като доходността 

ще бъде изчислявана по метода Return On Investment (ROI).  

2. Изчисляването на доходността ще бъде извършено от Карол, като ще бъде взета предвид доходността 

по сметката в края на периода на провеждане на Състезанието (т.е. към 24:00ч. на 31.10.2017г. българско 

време) на база текущи активи по сметката. При участници с еднаква доходност приоритет при определяне 

на победителя се дава на участника с генериран по-голям обем в рамките на Състезанието.  

3. Участниците не са длъжни да затварят отворените си позиции в края на Състезанието, за да се отчете 

постигнатата от тях доходност. 

4. Всякакви спорове относно провеждането на Състезанието, изчисляване на  постигнатата доходност и 

определянето на краен победител ще бъдат решавани единствено и само от Карол, чието решение ще 

бъде крайно и окончателно.  

VIII. Награда 

1. Първите петима, най-добре представили се участници, ще бъдат възнаградени според мястото, което 

са заели в края на състезанието, както следва: спечелилият първо място участник - 1 000 лв., второ място 

- 500 лв., трето място - 250 лв., четвърто място - 150 лв.,  пето място - 100 лв. 

2. Всеки участник може да получи само една награда от Карол в рамките на една календарна година. 

3. Със спечелената парична награда победителите имат право да изберат дали 1) да отворят сметка в 

платформа по избор или 2) желаят да им бъде изплатена паричната награда. Спечелилите участници 

следва да се явят лично да получат наградата си на място в централния офис на Карол (на адрес: гр. 

София, ул. „Златовръх“ № 1) в рамките на 2 (два) месеца след края на срока на Състезанието. 

Победител, който не се яви да получи наградата си в рамките на 2 (два) месеца от края на състезанието, 

губи правото за получаването й. В този случай, Карол си запазва правото да предостави наградата на 

следващия поред участник в крайното класиране. 

IX. Заключителни разпоредби 
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Карол си запазва правото едностранно и по свое собствено усмотрение да промени в последствие 

Правилата или да прекрати Състезанието в случай на необходимост от това, включително, но не само в 

случай на констатирани неправомерни практики от участници в Състезанието, които целят заобикаляне 

на посочените в Правилата изисквания, регулаторни или други препоръки, промяна в приложимото 

законодателство и др.      

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

Потенциалните участници в Състезанието следва да имат предвид, че нищо от съдържащото се в 

Правилата не е насочено към и няма за цел да представлява какъвто и да е инвестиционен съвет, 

препоръка или инвестиционна консултация от страна на Карол относно каквито и да е било 

финансови инструменти или инвестиционни стратегии. Организирането от страна на Карол на 

Състезанието не представлява и не следва да се счита като каквато и да е покана или друга форма 

на публично или директно насочено към конкретен клиент предложение за сключване на каквато и 

да е сделка с предмет финансови инструменти.     

Карол не препоръчва на своите клиенти да участват в Състезанието, ако не притежават 

необходимите опит и умения за инвестиции на капиталовите и финансови пазари, както и 

необходимите познания да оценят правилно рисковете, свързани с търговията на валутните 

пазари. Потенциалните участници в Състезанието следва да имат предвид, че търговията на 

валутните пазари (или т.н. FOREX) се осъществява на маржин, като ливъридж ефектът носи висока 

степен на риск. Поради това съществува възможност участниците в Състезанието да загубят част 

или всички пари, внесени по сметката им за търговия, както и загубите да надвишат направената 

от съответния клиент инвестиция.  

Карол обръща специално внимание, че високото ниво на ливъридж при маржин търговията 

увеличава не само потенциалните печалби, но също така и потенциалните загуби по сметката на 

съответния клиент, поради което настоятелно съветва потенциалните участници в Състезанието 

да се уверят предварително, че са в състояние да понесат всички потенциални загуби на 

внесените от тях средства без това да повлияе на стандарта им на живот.  

Всеки участник в Състезанието следва да има предвид, че участието му в Състезанието и 
сключването от него на сделки с финансови инструменти ще бъде изцяло на негов собствен риск, 
като Карол не поема каквато и да е отговорност в тази връзка. 


