
1. Email *

Връзка с кандидата

2.

3.

4.

5.

Mark only one oval.

Родител

Настойник

Попечител

6.

Формуляр за кандидатстване за стипендия BG TWITTER
Добре дошли във формуляра за кандидатстване за стипендията BG Twitter.  
Моля, попълнете по-долу същия мейл адрес, с който сте логнати в Google 

Формулярът се изпраща от името на родител, настойник или попечител в полза на кандидата. 
Моля, попълнете email адрес на родителя или настойника, който попълва формуляра.

* Required

Име, презиме и фамилия на кандидата *

ЕГН на кандидата *

Име, презиме и фамилия на родителя/настойника/попечителя *

Каква е връзката Ви с кандидата? *

ЕГН на родителя/настойника/попечителя *



7.

Example: January 7, 2019

8.

9.

10.

11.

Коя е любимата Ви книга? Защо Ви впечатлява?
/моля отговорете с до 500 думи/

12.

Как бихте направили света по-добър?
/моля отговорете с до 500 думи/

Дата на раждане на кандидата *
Могат да кандидатстват деца, родени между 10 февруари 2005 г. и 10 април 2015 г.

Телефон за връзка *
Попълнете във формат +359ХХХХХХХХХ

Адрес по местоживеене на кандидата *
Попълнете адресът на местоживеене на кандидата

Адрес за кореспонденция на родителя/настойник/попечител *

Населено място и училище, в което учи кандидата
В случай, че кандидатът не учи в училище, посочете начина, по който се обучава.

Коя е любимата Ви книга? Защо Ви впечатлява?



13.

Насоки и необходимости

14.

Other:

Check all that apply.

Литература

Спорт

Музика

Танц

Изобразително изкуство

Науки (физика, биология, химия, математика и т.н.)

15.

Опишете Вашия талант!

Как бихте направили света по-добър?

В коя област е Вашият талант? *
/изберете всички области, в които смятате, че имате талант/

Описание
(за отговори Наука или Друго в предходния въпрос)



16.

Файлове или линкове

17.

Files submitted:

18.

Пособия

19.

Разходи
за:

 За какво бихте използвали BG Twitter стипендията от 2400 лева?/Отбележете 
приблизителната сума в лева за всяка позиция, за която бихте похарчили пари. Общата сума 
трябва да е 2400 лева./

Защо мислите, че сте талантлив/а в тази област? Опишете таланта си и евентуално
постиженията си в областта (олимпиади, състезания и т.н.) *

Тук можете да сложите файлове за свързани с Вашия талант - неща, които сте
писали, спортни постижения, клипове с песни, рисунки, или просто видео, в което
да се представите.
Тук можете да сложите до три файла от типа аудио, видео, документи, рисунки и т.н.) Поддържат се
повечето популярни типове файлове (PDF, MP3, MP4, WAV, PPT, DOC, JPG и т.н.). В случай, че файлът не може
да бъде запаметен, го запазете в друг формат и опитайте пак. Внимание: максималният размер на всеки
файл е 100 Мб!

Тук можете да сложите линк към ваше видео на YouTube, TikTok или друга
платформа.

Имате ли нужда от някакви пособия, за да развиете таланта си?
Ако да, посочете от какво точно (музикален инструмент, спортна екипировка, научно оборудване, компютър
и т.н.) и на каква приблизителна стойност е.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Тук можете да
споделите
допълнителна
информация за
кандидата

Искате да ни кажете още нещо, което не е упоменато във формуляра? Тук 
можете да ни разкажете повече за семейни обстоятелства, медицински нужди, 
за какво конкретно ще бъде използвана стипендията и т.н. (до 500 думи)

Разходи за живот
(лева)

Разходи за предмет, свързан с развитието на таланта Ви (лв)
Имате нужда от телескоп, цигулка, специален тренировъчен уред и т.н.? Опишете го тук.

Разходи за обучение (лв)
Курсове, уроци и други

За пътувания (лв)
В случай, че Ви трябват покриване на разходи за пътувания за състезания, конференции и т.н.

За лечение (лв)

Друго - опишете (лв)

Общо (от секцията разходи) *
Общата сума на приблизителните разходи трябва да е 2400 лева.



27.

Финализиране на кандидатурата

28.

Mark only one oval per row.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Допълнителна информация

Благодарим Ви за интереса към стипендията BG Twitter! Можете да редактирате
резултата си чрез полученото копие на e-mail адреса, който сте посочили, до
крайния срок за подаване на заявки. Ще бъдете уведомен/а за резултата от Вашата
кандидатура до 15 май 2022 година на същия e-mail. С отбелязване на отметка на
реда по долу Вие изразявате съгласието си или отказ, вашите данни да бъдат
обработвани от Емил Ценов за нуждите на класирането на кандидатите! При
отговор "Не" данните ви няма да бъдат обработвани и ще бъдат изтрити! *

Не Да

Съгласен съмСъгласен съм

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

