
 

 

 
дата: …./10/2016 / Щанд ...                                КРАЕН СРОК – 10.10.2016 г. 

 

ИЗЛОЖИТЕЛ 

Фирма / Организация:   

Адрес за данъчна фактура:  

Булстат:  

ИН по ЗДДС:  

МОЛ:  

адрес за кореспонденция:_________________________________________________________________________________   

тел.: ________________________   е-mail:_________________________________  сайт:_____________________________ 

лице за контакт: име ____________________ фамилия ______________________ тел/GSM _________________________         

ОРГАНИЗАТОР - „Е-РЕГИОН – ВАРНА“ 

 адрес: Варна 9000, бул. Съборни №15 
тел.: 052 601 581, моб.: 0879 851 581 

e-mail: office@varnaexpo.com 
web site: www.varnaexpo.com 

Е-РЕГИОН – ВАРНА 
Банкова сметка: 
Алианц Банк България, 

BG74BUIN70061029027816 

  

 

 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ЗАСТРОЕНИ ПЛОЩИ ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА НЕЗАСТРОЕНИ ПЛОЩИ 

Пакет от 4 кв.м. 734 лв. Пакет от 4 кв.м. 514 лв. 

Пакет от 6 кв.м. 1004 лв. Пакет от 6 кв.м. 674 лв. 

Пакет от 8 кв.м. 1274 лв. Пакет от 8 кв.м. 834 лв. 

Пакет от 10 кв.м. 1544 лв. Пакет от 10 кв.м. 994 лв. 

Пакет от 12 кв.м. 1814 лв. Пакет от 12 кв.м. 1154 лв. 

Пакетната цена на застроена площ включва:  
 

 Такса участие 
 Наем на застроена площ  
 Наем конструкция 
 Монтаж и демонтаж на конструкцията 
 Наем оборудване – маса, 2 стола и ел. контакт 500W   
 Куверт за двама / коктейл за откриване на събитието  
 Информационно участие в каталога 

Пакетната цена на незастроената площ включва:  
 

 Такса участие 
 Наем на площ  
 Наем оборудване – маса, 2 стола и ел. контакт 500W   
 Куверт за двама / коктейл за откриване на събитието  
 Информационно участие в каталога 

* За наем на допълнително оборудване и рекламни 

площи, вижте нужния ви файл от - www.varnaexpo.com 
страница За участие / файл - Наем площи и оборудване 
и/или файл - Реклама 
 

* За наем на допълнително оборудване и рекламни площи 

вижте нужния ви файл от - www.varnaexpo.com 
страница За участие -  файл Наем площи и оборудване 
и/или файл - Реклама 

   

 
Организатор: …………………              Изложител: ……………….. 
                        подпис и печат                      подпис и печат 
 
 

№ ВИД МЯРКА ЕД. ЦЕНА ОБЩА СУМА 

     

     

     

     

     

     

     

     

СУМА: лв. 

ДДС 20%: лв. 

ВСИЧКО: лв. 

http://www.varnaexpo.com/
http://www.varnaexpo.com/


 
 
 
 

 
 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

1. Място на провеждане: „ДВОРЕЦ НА СПОРТА И КУЛТУРАТА“  -  ВАРНА 

2. Организатор: „Е-РЕГИОН – ВАРНА“ 

3. Право на участие 

Право на участие в изложението имат български и чуждестранни юридически и физически лица, държавни 
институции и други лица, предлагащи продукти и услуги, попадащи тематиката на изложението.  
 
4. Регистрация  

 
4.1. Заявяване на участие.  Заявяването на участие се извършва от страна на Изложителя с попълване и изпращане в 
определените срокове на Заявка-договор по образец. Писменото потвърждение на Заявката-договор от страна на 
Организатора се приема за момент на сключване на договора между двете страни. За писмено потвърждение се 
счита и издадената от Организатора проформа-фактура. Общите условия са задължителни за Изложителя, освен ако 
в специалния договор не е предвидено друго. Промени в подписаната Заявка-договор от страна на Изложителя могат 
да се правят в писмен вид до 30 (тридесет) дни преди началната дата на изложението след съгласуването им с 
Организатора.  
4.2. Изложителят няма право да преотстъпва цялата или част от наетата площ или да рекламира трети лица и/или 
чужди търговски марки без съгласието на Организатора.  
4.3. Отказ от участие Отказ от участие се приема, ако е постъпил в писмена форма не по-късно  
от 30 (тридесет) дни преди откриването на изложението. При отказ след внесен аванс, същият не се  възтановява на  
Изложителя. При отказ след  напълно внесена сума, Изложителят заплаща допълнителна неустойка в размер на 30% 
(тридесет процента) от стойността на наема на заявената от него изложбена площ, както и пълната стойност на 
всички допълнителни услуги, които са му предоставени във връзка с участието му в изложението.  
 
II. УСЛУГИ  

 

1. Наем изложбена площ  
Организаторът предоставя заявената изложбена площ, като се съобразява в максимална степен с изискванията на 
Изложителя и концепцията за общото пространствено оформление на изложението. В наема на площта се включват 
почистване на ходовите пътеки около щанда и другите общи части, сметосъбиране и сметоизвозване по време на 
изложбата, общите разходи за ел. енергия, вентилация и отопление, обща охрана на залата в извънработно време, 
общо информационно обслужване. Цената на наетата площ не включва  почистване на щандовете. 
 
2. Оформяне на изложбените площи 

 

2.1. Стандартен или по-голям щанд Изложителят може да заяви писмено със Заявка-договор за участие.  
2.2. Изложителят може да изгради индивидуален щанд след съгласуване с Организатора без нарушаване на общите 
условия. 
2.3. Изложителите имат право да излагат своите експонати само на изложбената площ, която са заявили и заплатили 
в полза на Организатора.  
 
3. Други услуги Организаторът може да предостави по писмена заявка от Изложителя и допълнителни услуги 
срещу заплащане. 
 
4. Охрана и поемане на рискове 
 

Организаторът осигурява общата охрана на изложбата и не носи отговорност за повреди и липси на вещи на 
Изложителя от трети лица в рамките  на работното време на изложението. Организаторът не носи отговорност за 
повреди и липси на вещи на Изложителя в резултат от пожар, природни бедствия и други непредвидени или 
непредотвратими събития от извънреден характер настъпили в работно или извън   работно време на изложението.  
 
5. Работно време и график 
 

- 12-13 октомври 2016 г. - изграждане на щандове и нанасяне на изложителите;  
- 14-16 октомври 2016 г. - изложение и провеждане на семинари по програма; 
- 17 октомври 2016 г. – изнасяне на изложители и демонтаж на щандове. 

 

Работно време в дните за изграждане и демонтаж на изложбените конструкции е от 10 до 19 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
III. Срокове и начини на плащане 

 

1. При подписване на Заявката-договор до 31/8/2016 г. Изложителят заплаща 30% (тридесет процента) в срок 5 
работни дни от стойността на договора срещу издадена проформа-фактура.  Останалата сума, включително и 
допълнително заявените услуги, се заплащат в срок до 10/1/92016 г. Изложителите, които не са платили 
задълженията си изцяло, не се допускат до участие в изложението.  Неплащането на договорената сума до 10/9/2016 
г. се счита за отказ на Изложителя да участва в изложението. Организаторът задържа 20% от договрената сума, като 
неустойка за отказа на Изложителя.  

 

2. При подписване на Заявка-договор след 31/08.2016 г. Изложителят заплаща в срок от 5 работни дни 100% (сто 
процента) от стойността на договора срещу издадена фактура за пълно плащане. Изложителите, които не са платили 
задълженията си, не се допускат до участие в изложението. Неплащането на договорената сума до 12/10/2016 г. се 
счита за отказ на Изложителя да участва в изложението. Организаторът задържа 20% от договрената сума, като 
неустойка за отказа на Изложителя.  
 

Банковата сметка на Организатора е: „Е-РЕГИОН ВАРНА“, Алианц Банк България, - Банкова сметка (IBAN): 
BG74BUIN70061029027816 
 

Организаторът издава данъчна фактура в законоустановения срок. 
 
 
IV. Други условия 
 

1. Проивопожарни изисквания 
Всички конструктивни и рекламни материали и експонати, ползвани от Изложителя, трябва да съответстват на 
нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност. Изложителят е длъжен да осигури достъп до 
пожарните кранове и хидрантите в залите и на откритите площи. В изложбените зали е забранено тютюнопушенето и 
складирането на запалителни материали. 
 

2. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд  
Изложителят е длъжен да предприеме всички действия за предпазване от възможни рискове на лицата, работещи на 
неговия изложбен щанд по време на изложението, както и по време на монтаж и зареждане, демонтаж и изнасяне на 
експонати, в случай че изложбеният шанд се изгражда от служители на Изложителя.  
 
3. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
3.1. Да спазва вътрешните правила за реда, работното време, санитаро-хигиенните изисквания и 
противопожарната безопасност на територията на “ДКС” ЕАД. 
3.2. Да организира изнасянето на отпадъци до местата, определени за това. 
3.3. Да не поставя рекламни материали извън наетата площ без съгласието на „ДКС” ЕАД. Противното се счита за 
имуществена вреда и се заплаща допълнително.  
3.4. Да опазва имуществото на „ДКС” ЕАД  
3.5. Нарушаването на подовите покрития, стени и ламперия; повреди на столове, маси и оборудване в 
залите; забиване на пирони, рязане, стъргане, лепене по стени, конструкции, ламперии и подово покритие и 
други подобни в залите и помещенията на “ДКС” ЕАД е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО”. За неизпълнение на тази 
клауза „ДКС” ЕАД си запазва правото да получи обезщетение според щетата, както и отстраняване на фирмата-
нарушител от провеждащото се изложение и недопускането й до участие в изложения в следващите три 
календарни години на територията на “ДКС”ЕАД. 

 

4. Разрешава  се поставянето на локално осветление на щандовете с осветителни тела с мощност над 100 Wt. 
само при пълно спазване на изискванията на ПАБ и електрическа безопасност. Отговорността за техническата 
безопасност на изградените ел. инсталации на щандовете се носи от съответните изложители и фирми, които са ги 
изградили. 
   
5. Форсмажорни обстоятелства 

  
Изложителят няма право на обезщетение, в случай че изложбата бъде отложена, отменена или прекратена поради 
форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила). За “форсмажорни обстоятелства” се считат война, природно 
бедствие, обща стачка и други събития извън контрола на Изложителя и Организатора. 
 
IV. Заключителни разпоредби 

 

1. Организаторът има право да извършва промени в Общите условия за участие, за което уведомява своевременно 
Изложителя.  
2. В отношенията между страните за неуредените случаи ще се прилагат общите разпоредби на българското 
законодателство.  

3. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на Общите условия, се решават чрез преговори. При 
невъзможност да бъде решен спорът се прилага законодателството на РБългария. 

 
 
Организатор: …………………        Изложител: ……………….. 
                       подпис и печат             подпис и печат 


