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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  

МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ – 2022г 

 
 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Наименование и правна форма на 

кандидата 
 

Име на проекта 

 
 

Времетраене на проекта 

(дати от –до, формат дд/мм/гггг) 

 

Място и начин на изпълнение на 

проекта 

 

Общ бюджет на проекта 

 

 

Искано съфинансиране  

от Община Варна 

 

Осигурено собствено съфинансиране  

 

 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА 

 

ЕИК  

Седалище и адрес на управление  

Представляващ кандидата  

Данни за пълномощника – три имена, 

длъжност, телефон, ел. поща, ако 

заявлението се подава чрез 

пълномощник и се прилага изрично 

пълномощно 

 

Контакти: 

 ако лицето за контакт е различно 

от представляващия/пълномощника , се 

посочват име, длъжност  

 телефон 

 електронна поща 

 интернет сайт 

 

Тип на медийната услуга на доставчика  

Име на медийната услуга на доставчика  

IBAN сметка на кандидата Информацията се предоставя на фаза сключване на договор 

BIC код и наименование на банката Информацията се предоставя на фаза сключване на договор 

С подписване на настоящото заявление декларирам еднаквост на данните в хартиения и 

електронния носител на заявлението и приложенията към него. 

……………..        Подпис: ……………………………. 

(дата)      (три имена на заявителя (пълномощника)-       

                                                           …………………………………………………………………………….) 

Входящ номер 
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Технически изисквания: 

1. Заявлението и приложенията се попълват на компютър. 

2. Изискуемата документация по проекта трябва да бъде номерирана, перфорирана и комплектована в папка. 

 

 

За служебно попълване: 

Изискуеми документи при подаване на заявлението за кандидатстване: 

 

1.  Заявление за кандидатстване. 

2.  Пълномощно (ако е приложимо). 

3.  Описание на проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). 

4.  Подробен общ бюджет на проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). 

5.  Декларация (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3). 

6.  Автобиография на ръководителя на проекта. 

7.  Писмо/а от партньорите по проекта, удостоверяващо/и съгласие за участие в проекта, ако е приложимо 

8.  Документи, доказващи по-продължително осъществяване на медийни услуги 

9.  Документи, доказващи посещаемост и информационно покритие 

10.  Документи, доказващи рейтинг като доставчик на медийна услуга. 

11.   Декларация свободен текст за размера на собственото участие на кандидата. 

12.   Декларация за уредени авторски и сродни права върху снимки, видеа, съдържание 

13.  Електронен носител (включващ документи от 1 до 12) 

 

 

За служебно попълване: 

Изискуеми документи 

 Справка за актуално състояние на кандидата. 

 Справка за регистрация в МК. 

 Друго: уредени ли са авторските и сродните права. 

/осигуряват се служебно във фазата на проверка на допустимост/ 

 

 

 

 


