
 
НАГРАДА  ЗА  ПРЕВОД  „КРЪСТАН ДЯНКОВ“ (2018) НА  ФОНДАЦИЯ  „ЕЛИЗАБЕТ 

КОСТОВА“ (ФЕК) 
ФОРМУЛЯР ЗА НОМИНИРАНЕ 

 
Моля, изпратете попълнен формуляр за номинация до Виктория Костова, координатор проекти, на имейл: 
intern@ekf.bg. 
Краен срок за получаване: 17:00 ч. на 15 март (понеделник) 2021 г. 
Всеки номиниращ има право да се включи с  максимум 3 номинации.  
Моля, за всяка отделна номинация, попълнете и изпратете отделен формуляр. 
 

1. Данни за номиниращия: 
 

1.1.  Име на номиниращия: 
 
1.2 Моля, подчертайте вашата позиция и я уточнете: 

1.3. Информация за връзка: 
Телефон за контакт: 
Ел. поща: 
 

2. Данни за оригиналното издание на романа (на английски език): 
 

2.1. Заглавие на английски език: 
 
2.2. Издателство: 
 
2.3. Година на издаване: 
 
2.4. Автор на книгата: 
 
2.4.1. Кратка био-библиография на автора (не повече от 100 думи)*: 
 
 

3. Данни за преводното издание на романа (на български език): 
3.1. Заглавие на български език: 
 
3.2. Издателство: 
 
3.3. Дата, месец и година на издаване на преводното заглавие: 
 
3.4. Име на преводача: 
 
3.4.1 Кратка професионална биография на преводача *: 
 
3.4.2 Електронна поща на преводача *: 
 
3.4.3 Телефон за контакт с преводача *: 
 
 
 
 

Издател: Литературен 
критик: 

Преводач: Институция, 
специализирана в 
областта на превода: 
 

Друга: 

mailto:info@ekf.bg


 
Фондация „Елизабет Костова“ декларира, че личните данни, предоставени от номиниращия в настоящия            
формуляр, ще бъдат обработвани и съхранявани от фондацията за период от десет години. Данните ще бъдат                
обработвани от служителите на Фондация „Елизабет Костова“ за целите на провеждането на конкурса за              
присъждане на наградата „Кръстан Дянков“ за 2020 г. и ще бъдат предоставени на трети страни –                
представителите на тричленно жури на наградата „Кръстан Дянков“ – само и единствено с цел провеждането               
на конкурса при спазване на изисквания и мерки на конфиденциалност. 
 
 ☐ НОМИНИРАЩ: Съгласен съм и потвърждавам, че приемам личните данни, предоставени от мен в              
настоящия формуляр за номиниране, да бъдат съхранявани и обработвани от Фондация „Елизабет            
Костова“, както и предоставяни на трети страни, в съответствие с гореизложените условия. 
  
При съгласие, поставете знака „Х“ в кутийката по-горе и изпратете формуляра по ел. поща в съответствие с                 
изискванията на конкурса. 
 
 
* Бележка: Информацията в полетата, отбелязани със звездичка, не е задължителна. 
 
 
 
 


