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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

   Министерство на 
туризма 
 
1000 София, ул. „Съборна“ 1, 1000: 
 02/ 904 6809; 
e-mail: tourism@tourism.government.bg 
www.tourism.government.bg/  

…………………. – „……………………………………..“. 
 
Дати на провеждане: ………… г. 
Място на провеждане: …………… 
Държава: България 

 

Заявката се предоставя в един екземпляр.  
В случай, че са посочени некоректни или непълни контактни данни, МТ не носи отговорност при 
невъзможност да бъде осъществена връзка с кандидата. 
С подписване на настоящата Заявка за участие в конкретната проява, заявявам съгласие личните ми данни 
да бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 
април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата 
на данните). 
 
 
За предприятието: 

 

 
 
 

Подпис/печат на предприятието 

Име, фамилия: ......................................................... 

Длъжност: ......................................................... 
 
 
  

N КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ Точки Да/Не 

ЗАЯВКА №................................../.................................. 

Име на предприятието по 
регистрация / Registered Company Name 

 

Предмет на дейност /  Company Activity  

ЕИК / БУЛСТАТ /  Company Registration 
Number 

 

Адрес / Address  

Тел./факс / Phone/Fax  
Уеб-сайт 
Website 

 

Ел. поща / E-mail  

Управител / Manager  
Мобилен 
Mobile 

 

Лице за контакт отговорно за 
проявата/ Contact Person 

 
Мобилен 
Mobile 
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1. Брой участия на предприятието в конкретни прояви, финансирани от 
МТ 

30 т.  

 Предприятието участва за първи път в международно туристическо 
изложение „ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО“,  (Удостоверява се със служебна 
проверка за последните три години). 

30 т.  

 Предприятието участва за втори път в международно туристическо 
изложение „ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО“ (Удостоверява се със служебна 
проверка за последните три години). 

20 т.  

 Предприятието участва за трети път в международно туристическо 
изложение „ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО“ (Удостоверява се със служебна 
проверка за последните три години). 

10 т.  

2. Наличие на фирмена интернет страница с поддържана версия на 
английски език и/или друг език, различен от българския. (Удостоверява се 
със служебна проверка). 

10 т.  

3. Присъствие в социални мрежи (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, 
LinkedIn,  Pinterest, Xing, YouTube) на предприятието или продуктите, които 
предоставя като форма за дигитален маркетинг, които могат да бъдат 
използвани за увеличаване популярността на фирмата. (Удостоверява се с 
представяне на screenshot на профила на кандидата или линк към профила на 
платформата). 

10 т.  

4. Наличие на валиден сертификат за ISO или друг международен 
сертификат, свързан с туристически дейности, които предоставя 
предприятието или еквивалент валиден към момента на кандидатстване (напр. 
- сертификати за качество ISO/ Сертификат за система за управление на 
безопасност на храните/ система за управление на качеството на хотел HOTEQ 
500 стандартите и др.). (Удостоверява се с представяне на копия от 
съответните документи, заверени „Вярно с оригинала", подписани и 
подпечатани).  

10 т.  

5. Лицето, което ще представя кандидата на проявата, владее 
английски език минимално ниво В2 по общата европейска референтна 
езикова рамка, (Доказва с представяне на съответните документи за вида и 
степента на придобитата езикова квалификация, посочен като доказателство 
за степен “владеене” на съответния език). 

10 т.   

 Общ брой точки: 100 т.  

***Документите за класиране се подават в момента на кандидатстването и не се изискват допълнително. 
Заявката се предоставя в един екземпляр. 

 
За предприятието:  

 Подпис/печат на предприятието 

Име, фамилия: ......................................................... 

Длъжност: ......................................................... 
 


