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Всички кандидати трябва да следват настоящите инструкции за подаване на 

необходимите документи за кандидатстване в конкурса „Културно-туристически ЕДЕН 

дестинации в България“ GRO/SME/16/C/071-Tourism. 

 

1. Период за подаване на документите за кандидатстване. 
 

Начална дата за прием на документите за кандидатстване: 1 юли 2017 г.  

Краен срок за прием на документите за кандидатстване: 31 август 2017 г. 

 

Кандидати, които са подали своите документи по-късно от посочения срок, ще 

бъдат дисквалифицирани. 

За документи изпратени чрез пощенска или друга куриерска услуга, важи датата 

на пощенското клеймо. 

 

 

2. Адрес за подаване на кандидатурите и лице за контакт. 
 

Всички кандидати следва да изпратят пакета документи за кандидатстване в 

конкурса не по-късно от 31 август до адресат: 

 

Милка Нанова 

Ръководител на проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България“ 

GRO/SME/16/C/071-Tourism 

Министерство на туризма 

гр. София, Ул. „Съборна“ №1 

 

 

3. Подаване на кандидатурите. 
 

Кандидатурите следва да бъдат представени от кандидата или от негов 

представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка 

и с обратна разписка на посочения в т. 2 адрес, като същите се представят в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се посочва следният текст: 

 

Кандидатура за участие в конкурс „Културно-туристически ЕДЕН дестинации 

в България“ GRO/SME/16/C/071-Tourism 

Наименование на кандидатстващата организация 

 

Всеки пакет документи трябва да бъде придружен от попълнения официален 

формуляр за кандидатстване в конкурса.  

Пакетът документи трябва да включва два екземпляра в печатна форма и един 

записан на електронен носител (напр. CD). Отпечатаните формуляри трябва да бъдат 

подписани от юридическия или лицензирания представител на кандидатстващата 

организация и да има печат на заявителя. 
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Необходимо е всички документи да бъдат попълнени електронно. Кандидатури, 

попълнени на ръка, нямат да бъдат приемани.  

Електронният пакет документи може да бъде изтеглен от уеб страницата на 

министерство на туризма www.tourism.government.bg в раздел „Програми и проекти“ 

 

Всички кандидатури могат да бъдат попълвани на български или английски език! 

 

 

4. Съдържание на досието за кандидатстване 
 

Пакетът документи (досието), с който се представя кандидатурата, трябва да 

съдържа следните задължителни елементи: 

A. Попълнен електронно формуляр за кандидатстване, разпечатан на хартиен носител в 

два екземпляра, подписани от юридическия или лицензирания представител и 

съдържащи печат на заявителя; 

B. Допълнителни документи и информационни материали, като например карта на 

дестинацията; листовки; брошури или информационни материали, отнасящи се до 

дестинацията; снимки; рекламни, информационни и образователни видеоклипове и 

др. 

C. Един брой електронен носител (напр. CD), на който са записани попълненият 

електронно формуляр за кандидатстване и сканираните всички допълнителни 

материали, изброени в т. 4.В., които прилагате към пакета документи. Ако 

разполагате с други аудиовизуални материали, записани на електронни носители 

(напр. CD) и релевантни на кандидатурата за конкурса, приложете и тях в пакета 

документи. 

D. CV на поне един служител владеещ английски език и отговарящ за развитието на 

туристическите дейности в дестинацията-кандидат. 

 

 

 

5. Съдействие при кандидатстване в конкурса 
 

При възникнала необходимост от съдействие или разяснение при попълване на 

формуляра за кандидатстване или във връзка с окомплектоването на пакета документи, 

всеки кандидат може да се обърне към членовете на екипа по проект „Културно-

туристически ЕДЕН дестинации в България“ GRO/SME/16/C/071-Tourism на ел. поща 

eden2017@tourism.government.bg. Запитвания и въпроси могат да бъдат изпращани на 

посочените електронни адреси на членовете на екипа. Срокът за отговор на въпроси и 

запитвания е 3 работни дни от датата на получаването им.  

http://www.tourism.government.bg/

