Име на компанията:
Адрес за кореспонденция:
www:
Предмет на дейност
Лице за
контакт:
Длъжност:
Тел.:
e-mail:
Данни за фактура:
Град:
Кв./Ул./№
ЕИК:
ДДС №
BG
МОЛ:
Име и предмет на дейност на компанията за изписване в информационните материали:
I. Наем изложбено пространство:
Видове изложбено пространство:

Цена без ДДС

1. Изложбен павилион с избор (от 4 до 16 м2)

380 лева/ м2

2. Дървено бунгало с размер - 6 м2 (2/3 м)

2400 лева/бр.

3. Открита незастроена площ (минимум 8м2)

130/170 лева/м2

Наета
площ - м2

Обща цена

Общо цена наем изложбено пространство
Опишете тип машини и оборудване, които ще се експонират:
Ако желаете допълнително оборудване, услуги, надпис на фриз и др., извън стандартно включените в Общите
условия за участие, моля да попълните Приложение №1 - Връзка
Общо цена за допълнително оборудване и услуги без ДДС
Такса без ДДС
IІ. Мултимедийна реклама: рекламен клип
IІІ. Рекламни материали: в папките на участниците в ГСМВ
IV. Електронна реклама: банер в сайта на НСОРБ-Актив

Избор на
възможност

Цена

750.00
1 300.00
550.00

V. Спонсори на коктейл:
6 500.00
VІ. Организационна такса (Заплаща се от всички компании350.00
участници в Изложението)
ОБЩО ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“ БЕЗ ДДС

350.00

VII. Регистрационни права (предоставят се само на компании
– участници в Изложението):
1. Достъп до деловата част от Програмата на ГСМВ

Цена с ДДС

Брой Лица

Обща Цена

200.00 лв.

2. Достъп до деловата част от Програмата на ГСМВ и
320.00 лв.
официалната вечеря
3. Достъп до деловата част от Програма на ГСМВ, настаняване и изхранване, съгласно посоченото в т.4.4.2 от Общите
условия за участие:
На 23 и 24 октомври
Допълнителен ден (пълен пансион)
Посочете дати: ……………………….
Хотел
единична стая
двойна стая
единична стая
двойна стая
(цена с ДДС)
(цена на човек с ДДС)
(цена с ДДС)
(цена на човек с ДДС)
хотел „Амелия“5*
690.00 лв.
560.00 лв.
285.00 лв.
225.00 лв.
посочете брой лица
Хотел „Фламинго
гранд“ 5*
посочете брой лица

630.00 лв.

520.00 лв.

255.00 лв.

205.00 лв.

хотел „Калиакра
бийч“4*
посочете брой лица

470.00 лв.

430.00 лв.

180 лв.

160 лв.

Общо цена за участие с достъп до Програмата на ГСМВ с ДДС:
4. Настаняване на пълен пансион без достъп до Програмата на ГСМВ и без участие в официалната вечеря
На 23 и 24 октомври

Допълнителен ден (пълен пансион)

единична стая
двойна стая
(цена с ДДС)
(цена на човек с ДДС)
200.00 лв.
150.00 лв.

Посочете дати:………………………………..
единична стая
двойна стая
(цена с ДДС)
(цена на човек с ДДС)
100 лв.
75 лв.

Хотел 3*
Подлежи на
уточняване
посочете брой лица

Общо цена за настаняване в Хотел 3* с ДДС
ОБЩО ЦЕНА ЗА ЗАЯВЕНИ РЕГИСТРАЦИОННИ ПРАВА С ДДС
Попълнената заявка се изпраща на e-mail: s.mihova@namrb.org, заедно с кратка анотация на
дейността Ви и фирмено лого в електронен формат *tif, *cdr,*eps или *ai.
ЗАЯВИТЕЛ:
Име:

Длъжност:

Дата:

Подпис:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“
Заявяването на участие в „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“ надпис без ограничение за шрифт и цвят, съобразен с
се извършва от Участника с попълване, подписване и размера на фриза на съответния павилион.).
изпращане в определения срок на Заявка-договор. 4.1.2. Дървено бунгало ( броят им е ограничен)
Условията за участие са описани по-долу и се приемат Цената включва наем площ, включително ползване на
от участника с подписването на Заявката-договор за прилежащото пред бунгалото пространство; проектиране;
участие:
монтаж и демонтаж на конструкция от дървени панели с
размери 6 кв. м. (2х3), покривно покритие, заключваща се
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1.1
Организаторът
предоставя
на
Участника врата, повдигащ се преден капак, изграждане на ел.
възможност да участва в Изложението, чрез посочените инсталация с поставяне на две луминисцентни лампи и
опции, срещу което той се задължава да заплати ел. контакт, маса от тръбна конструкция и 2 стола.
организационна такса и цената на избраните 4.1.3 Открита незастроена изложбена площ
възможности, както и да спазва условията, описани в В цената е включен наем на открита незастроена
Заявката-договор.
изложбена площ за разполагане на заявените експонати,
машини, конструкция и/или оборудване. Минималният
1.2 Изложбените площи са разположени:
1.2.1 открити и незастроени – открито пространство размер на наетата открита площ е 8 кв. м.
пред зала „Перуника Хол“ и пред Административната 4.1.4. Допълнителни услуги
сграда на к. к. „Албена“ - пешеходната зона между зала За допълнително електрическо захранване, оборудване,
брандиране и др., следва да попълните Приложение №1
„Перуника Хол“ и КИЦ);
1.2.2 изложбени павилиони и бунгала - откритото към Заявката-договор.
пространство пред зала „Перуника Хол“.
4.2 Мултимедийна реклама
Излъчване на рекламни клипове на 2 монитора,
ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ:
2.1 С подписването на Заявката-договор, Участникът разположени във фоайето на зала „Перуника“. Клиповете
декларира, че е запознат с и приема Условията за са с продължителност 60 секунди и следва да бъдат
участие, определени от Организатора НСОРБ-Актив, изпратени най-късно до 19.10.2022 г. в mp4, avi или DivX
формат.
търговското дружество собственост на НСОРБ.
2.2 Направени след 13.10.2022 г. заявки се изпълняват
4.3 Рекламно участие
при възможност и с 20 % по-високи цени.
4.3.1 Поставяне на рекламни материали (листовки,
флаери, дипляни, брошури) в конферентните папки на
ІІІ.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
3.1 Общата цена на участието се формира при участниците, предоставени на Организатора на
съгласувано с него място, не по-късно от 20.10.2022 г.
попълване на Заявката-договор.
4.3.2
Публикуване на реклама на интернет-страницата
3.2 Цените са посочени в лева, без ДДС
на
НСОРБ-Актив
(електронен банер, с линк към
3.3 Цената се заплаща в пълен размер до 5 работни дни
интернет-страницата
на
Вашата
компания),
с
след получаването на потвърждение от страна на
продължителност
според
датата
на
сключване
на
Организатора, но не по-късно от 16.10.2022 г. по
договора. Рекламата се добавя към участието в ЕКСПОсметката на организатора:
то, а ако изберете само тази опция, регистрационната
Райфайзенбанк (България) ЕАД, София Главен офис,
такса е задължителна според Общите условия за участие.
IBAN BG89RZBB91551068054800, BIC RZBBBGSF
4.4 Регистрационни права (предоставят се само на
„НСОРБ-АКТИВ“ ЕООД
3.4 Настаняване на изложбените площи не се допуска компании- участници в Изложението) - дават пълен
достъп до деловата програма - възможност за присъствие
преди окончателно заплатена сума.
3.5 При забавяне на плащането, Организаторът има във всички сесии и форуми, предвидени в програмата на
Годишната среща на местните власти, както и варианти за
право да прекрати договора едностранно.
3.6 Всички комисионни за банкови преводи и банкови престой:
4.4.1. С покана за участие в официалната вечеря – на 24
такси са за сметка на Участника.
3.7 Организаторът издава данъчна фактура в октомври от 20.00 часа
законоустановения срок и само след постъпване на 4.4.2. С настаняване и изхранване – включва 2 нощувки
(23 и 24 октомври), 2 обяда и вечеря на 23 октомври по
сумите по банковата сметка.
хотел на настаняване, както и официалната вечеря и при
ІV. УСЛУГИ
желание резервации за нощувки в дните преди и след
4.1 Наем на изложбена площ
събитието.
Участникът получава от Организатора право на достъп
4.4.3 Достъпът може да бъде ограничен до определен
за нанасяне и аранжиране на 22.10.2022 г. след 16.00 ч.
брой представители от компания в зависимост от
Подреждане на експонатите и на машините следва да
капацитета на залите, ресторанта за официалната вечеря и
приключат най-късно до 12.00 ч. на 23.10.2022 г.
броя на участниците от общините.
Площите следва да се освободят и да се предадат на
4.5 Организационна такса - всяка компания-участник в
Организатора не по-късно от 14.00 ч. на 25.10.2022 г.
Изложението (с изключение на посоченото в т. 4.3.1
4.1.1 Изложбен павилион
участие) заплаща еднократна организационна такса, която
Цената включва: проектиране; монтаж и демонтаж на
включва: административни разходи, информационно и
павилион; наем площ, включително ползване на
общо рекламно обслужване.
прилежащото пред павилиона пространство (за
поставяне на банери, масички, столове и др. оборудване), V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА
съобразно размерите му и следното оборудване за всеки 5.1. Организаторът е длъжен да предостави описаните във
4 кв. м. - 1 шкаф-витрина, 1 маса, 2 стола, ел. връзка, 1 Възможностите за участие услуги.
контакт, осветление, ел. консумация, фриз (1 челен

5.2. Разпределението на изложбените площи се
извършва по реда на регистрация на Изложителите, като
се вземат предвид всички технически изисквания и
ограничения; вида и габаритите/размера на посочените
в Заявката за участие експонати, както и размера на
заявената изложбена площ. Заявената площ се
съобразява в максимална степен с изискванията на
Изложителя, но и с концепцията за общото
пространствено оформление на Изложението. В
отделни случаи, в интерес на Изложението,
Организаторът може да променя местоположението,
типа, размерите и квадратурата на изложбената площ,
дори при потвърдена Заявка, като Изложителят няма
право да търси обезщетение.
5.3.Организаторът не носи отговорност за:
5.3.1 Щети и липси на изложбените площи, причинени
на Участника от трети лица. Организаторът препоръчва
на Участника, за да гарантира интересите си, да
застрахова имуществото си срещу съответните рискове;
5.3.2 Посещаемостта и интереса към изложбените
площи,
презентациите
и
други
инициативи,
организирани от компаниите в рамките на ГСМВ`2022
и Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“;
5.4. Организаторът има право да:
5.4.1 получи дължимата сума в посочените срокове;
5.4.2 получи предоставените площи, изложбени
павилиони и оборудване след Изложението във вида, в
който ги е предал на Изложителя.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА
6.1. Участникът има право да:
6.1.1 получи заявеното в Заявката-договор и в
Приложение №1 и описаните в Общите условия за
участие услуги и оборудване;
6.1.2 ползва наетата площ с цел представяне или
демонстрация;
6.1.3 постави експонати, раздава рекламни материали и
извършва
промоционални
дейности
само
на
територията на наетата площ.
6.1.4 извършва промоционални дейности за привличане
на посетители и уреждане на индивидуални срещи на
площите, които е наел.
6.2. Участникът е длъжен да:
6.2.1 заплати сумата, съгласно Заявката-договор, по
указаните условия и ред;
6.2.2 аранжира експонатите и стоките си без да
поврежда, пробива или нарушава повърхностите и
елементите на конструкцията и оборудването;
6.2.3 урежда сам всички въпроси, свързани с неговите
стоки и експонати, като: транспортиране, товароразтоварни дейности, застраховане и аранжиране.
6.3. Участникът няма право да:
6.3.1 преотдава изложбено пространство или да участва
в Изложението в партньорство с други фирми, освен в
случаите, когато това е изрично съгласувано с
Организатора.
6.3.2
включва
допълнителни
ел.
консуматори
(допълнително осветление и уреди), без да е направил
заявка за ел. контакт с необходимата мощност. При
нарушение
участникът
дължи
неустойка
на
Организатора в размер на 300 лв.
6.4 При неизпълнение на т. 6.2.1, 6.2.2, т.6.3.1 и 6.3.2 от
страна на Участника, Организаторът има право
едностранно да прекрати договора, без за това да е
длъжен да възстанови заплатените от участника услуги.
VII. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

7.1 Участникът носи отговорност за причинени от него
или негови служители щети, констатирани с протокол.
7.2 Щетите се заплащат по пазарни цени, преди
освобождаване на наетата площ.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Настоящият договор се прекратява при:
8.1 изтичане на срока на договора;
8.2 взаимно съгласие между страните;
8.3 неплащане на дължимите суми;
8.4 неизпълнение на която и да е от клаузите на
настоящия договор.
IX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
В случай, че Събитието не се състои поради
форсмажорни обстоятелства, независещи от нито една от
страните,
Организаторът
дължи
на
Участника
възстановяване на сумата по Заявката-договор за
нереализираната част от Договора.
X. ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И
АВТОРСКИ ПРАВА
Организаторът не носи отговорност в случай, че някой от
представените от Изложителя експонати, рекламни
материали и/или информация нарушават изискванията на
приложимото законодателство за закрила на
интелектуалната собственост и авторското право. Всички
запазени марки и наименования, свързани с Изложението
са изключителна собственост на Организатора или
неговите съорганизатори.
XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Изложителят е информиран, че част от предоставената
информация по настоящия договор съдържа лични данни,
които са обект на специална закрила съгласно
действащото законодателство. С подписването на
настоящия договор, Изложителят дава своето съгласие на
Организатора да събира и обработва предоставените му
лични данни единствено и само за целите на изпълнение
на договора.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
10.1 Организаторът има право да извърши промени в
Общите условия за участие, за което уведомява
своевременно Участника. Този Договор може да бъде
изменян, допълван или прекратяван предсрочно по
взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
10.2 В отношенията между страните, за неуредените в
договора въпроси, се прилагат разпоредбите на общото
гражданско законодателство на Р България.
10.3 Всички спорове, възникнали във връзка с
изпълнението на Общите условия, се решават чрез
преговори. При невъзможност да бъде решен, спорът се
отнася пред Арбитражния съд при БТП.
10.4 При форсмажорни обстоятелства или други
непредвидими, непредвидени или непредотвратими
обстоятелства от извънреден характер, разпореждане на
компетентни държавни органи или с оглед сигурността,
организаторът
може
да
измени
датите
и
продължителността, без да носи отговорност за вреди,
настъпили в следствие на тези промени.

