
 

1 

 
 
 
 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ        16.03.2015 г.   КРАЕН СРОК НА ПЛАЩАНЕ                 23.03.2015 г. 
 
   
 ИЗЛОЖИТЕЛ:      
   
 Адрес по регистрация:      
 Идент.№     
 Идент.№ по ДДС    
 М.О.Л.       
 Тел.:     Факс:  
 E-mail:     Web site:  
 Лице за контакт:      

 
 Бр. Ед. цена Сума 
 ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ  119,00 лв.  

Таксата за участие осигурява: вписване в каталога на изложителите /с наименование, адрес, контакти и фирмено лого/; пакет на изложителя  
- 1 бр. каталог, до 3 бр. бадж, програма на изложението, покани за участие в концерт-церемония откриване, 1 брой покана за  
коктейл-церемония по награждаване; информационни материали.  

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ: Бр.                                        Ед. цена Сума 
- Такса регистрация на допълнителен участник (1 бр.бадж + 1 бр.каталог)  6,00 лв.  
- Покана за коктейл – церемония по награждаване 03.04.2015 г.  24,00 лв.  

 
 

Кв. м. 
 

Ед. цена 
 

Сума 
 НАЕМ НЕЗАСТРОЕНА ПЛОЩ  109,00 лв.  
Включва: Строителна такса, почистване на общите ходови пътеки, обща охрана и общо осветление. Електро-захранване се поръчва допълнително. 
 
 Кв. м. Ед. цена Сума 
НАЕМ ПЛОЩ И СТАНДАРТЕН ЩАНД  139,00 лв.  
Забележка: Минималната заявена площ не може да бъде по-малко от 4 кв. м. 
Включва: Наем площ и застроен със стандартна конструкция щанд, монтаж и демонтаж, ел. връзка, почистване на общите ходови пътеки, 1 бр. информационно бюро от 
конструкция, 1 бр. стол и стандартно осветление. 
 
ОБОРУДВАНЕ Бр. Ед.цена Сума 
Витрина /В1/  50,00 лв.  
Информационно бюро / М2, М3/  20,00 лв.  
Маса /М1/  18,00 лв.  
Лавица /С1, С2, С3/  22,00 лв.  
Стол  10,00 лв.  
Контакт 220 W /допълнително/  20,00 лв.  
Стандартен надпис /с монтаж на фриз/  45,00 лв.  
Фирмен надпис - лого  /с монтаж на фриз/ 
Моля посочете текст за надпис и/или изпратете лого на електронна поща:  
office@culturaltourism.info 
.................................................................................................................................. 

 60,00 лв.  

Облепване и почистване на табла с фолио и други материали се заплаща отделно За кв.м. 15,00 лв.  
Ако желаете да осигурим допълнителен персонал за Вашия щанд, моля посочете 
необходимия брой. Таксата е за 1 човек/ден.  20,00 лв.  

 
Забележка: Уважаеми колеги, моля обърнете внимание, че е задължително да има поне един представител на всеки щанд през цялото време на 

изложението. 
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РЕКЛАМА В КАТАЛОГА Бр. Ед. цена Сума 

Вариант 1 – наименование, адрес, контакти и лого   Включено е в такса правоучастие 
Вариант 2 – наименование, адрес, контакти, лого и анотация до 500 символа  40,00 лв.  
Вариант 3 – рекламна страница – наименование, адрес, контакти, лого, анотация до 500 
символа и 5 снимки /jpg, 1024/768 px/ 

 130,00 лв.  

    
ПРЕЗЕНТАЦИИ Бр. Ед.цена Сума 
Наем зала /20 мин., озвучаване, микрофони, лаптоп, проектор и екран/  250,00 лв.  
Тема на презентацията:  
.................................................................................................................................................................................................................... 
Презентатор:  
.................................................................................................................................................................................................................... 
/име, фамилия, длъжност, телефон за контакт/ 
Табелки с имена на гости / участници  5,00 лв.  

/С цел гарантиране качеството на Вашето представяне, не се разрешава ползването на външна техника, освен осигурената от организаторите в залата, както и всички мултимедийни 
файлове за презентациите следва да бъдат предоставени предварително в срок до 30.03.2015 г. по електронен път на адрес: office@culturaltourism.info/. Организаторите не поемат 

ангажимент за осигуряване на публика в залата. 
    
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „READ & TRAVEL” (“ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ”)   
За условията на конкурса вижте www.read-travel.eu 

Бр. Ед.цена Сума 

Такса участие  36,00 лв.  
 
МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ „НА ИЗТОЧНИЯ БРЯГ НА ЕВРОПА”  
За условия и участие моля посетете www.tourfilm-bg.com 
    
ПРОМОЦИЯ / ДЕГУСТАЦИЯ / МУЗИКАЛНА ПРОГРАМА 
Уважаеми участници, в случай, че желаете да организирате оригинално представяне на туристически продукт или дестинация, можете да ангажирате 
специална зала и допълнителни услуги. Моля свържете се с нас на телефон 062/622 148 и e-mail: office@culturaltourism.info за уточняване на Вашите 
изисквания и съответните такси. 
Ако Вашето представяне е в изпълнение на дейности, финансирани по европейски проект, можете да заявите следните необходими за отчитане 
позиции: 

Фотоархив от проведеното събитие    - 20,00 лв. 
Медиамониторинг от публикациите за изложението  - 20,00 лв. 

Текст, който следва да бъде вписан във фактурата, която ще Ви бъде издадена: 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 

Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните. Всички цени са в лева с  включен ДДС. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявката се счита за валидна, след плащане  на заявеното участие. 

 

ОБЩА СУМА: 
 

 

 
"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД 
Сметка в лева:  
IBAN BG33STSA93000000197667 
BIC STSABGSF 
БАНКА ДСК - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

Моля, попълнете и върнете заявката  
и попълненото приложение за каталога  

и снимков материал във формат *cdr, *pdf  
или *psd по e-mail или поща 

 

  
ОРГАНИЗАТОР: 
 
„Царевград Търнов” ЕООД – Цв. Бояджиев 

ИЗЛОЖИТЕЛ: 
 
/Дата, подпис, печат/ 
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ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
Право на участие имат български и чуждестранни юридически и физически лица с предмет на дейност, отговарящ на тематиката на 
изложението.  
 
ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ 
Заявяването на участие се извършва от Изложителя с попълнена, подписана и изпратена в срок Заявка-договор. Изложителят няма 
право да преотстъпва наетата от него площ или да рекламира трети лица и чужди търговски марки без съгласието на Организатора. 
 
ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ 
Отказ за участие се приема, ако е направен в писмена форма/електронно писмо не по-късно от 16.03.2015 г. След изтичане на този 
срок Изложителят дължи неустойка в размер на цялата сума по попълнената от него Заявка-договор. 
 
УСЛУГИ 
Наем незастроена площ 
В наема на площта се включват: строителна такса, почистване на общите ходови пътеки, общи разходи за ел. енергия, охрана. Не се 
включват: монтаж, демонтаж и почистване на щандове. Изложителят поръчва допълнително ел. връзка. 
Наем площ и стандартен щанд 
В цената на застроената площ се включват: наем площ и конструкция, преградни стени, монтаж и демонтаж, ел. връзка, почистване, 1 
бр. информационно бюро,  1 бр. стол. 
 
СРОКОВЕ И ПЛАЩАНИЯ 
Изложителят заплаща 100 % от стойността на направената Заявка-договор до 23.03.2015 г. 
 
БАНКОВА СМЕТКА НА ОРГАНИЗАТОРА: 
„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД  
Сметка в лева:  
IBAN BG33STSA93000000197667 
BIC STSABGSF 
БАНКА ДСК - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Организаторът не поема отговорност за липси и повреди през работното време на изложението, извън времето на нарочната охрана. 
Задължително е да има поне един представител на всеки щанд през цялото време на изложението. Не се разрешава пробиването и 
лепенето по стените на залите, както и пробиването на конструкциите на наетите щандове. 
 
НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
При настъпили непредвидени обстоятелства, природно бедствие, стачка или друго събитие извън контрола на Организатора, 
Изложителят няма право на обезщетение. 
 
За неуредени случаи между страните се прилагат общите разпоредби на българското законодателство. 
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ОБОРУДВАНЕ 
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БЛАНКА ЗА ВПИСВАНЕ В КАТАЛОГА НА „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” 2014 г. 
 

 
УЧАСТНИК: 
 
 
ОБЕКТ:           
 
 
 
 
ВИД НА СТРАНИЦАТА:  
 

Вариант № 1: визитна картичка    
 
 
 
Вариант № 2: информационна страница 
 
 
 
Вариант № 3: рекламна страница 

 

 
ДАННИ ЗА ОБЕКТА: 
 
1. Име на обекта:  
 
2. Адрес:  
 
3. Тел.:  
 
4. Факс:  
 
5. E-mail:  
 
6. Website:  
 
7. Лого / фирмен знак: *psd; *cdr; *ai; *pdf 
 
8. Инфотекст: до 500 знака (no spaces) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
9. Снимков материал: jpg, 1024/768 px;  
минимум 5 снимки (при заявена рекламна страница) 

 

 

ОРГАНИЗАТОР: 
 
 
„Царевград Търнов” ЕООД – Цв. Бояджиев 

ИЗЛОЖИТЕЛ: 
 
 
/Дата, подпис, печат/ 

 

 


