
I. ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ / PARTICIPATION TAX 1 250 250,00

II. НАЕМ ПЛОЩ / RENT OF AREA

Наем незастроена централна площ
Central area, rent of space only 99

69 

59

28

22

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ / APPLICATION FORM 
6 8 2

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ / INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV

Обща сума в eвро / Total in euro :

ДДС 20% / VAT 20% :

Евро / Euro :

 

Organizer:  Организатор:

Лице за контакт/Contact person: МОЛ/FLP:

Тел / Tel: имейл/e-mail:

ЕИК / UIC: ДДС № / VAT №:

л / Exhibitor:

 / Address: 

       всички цени са в евро без ДДС / all costs are in euro no VAT is added

I. НАЕМ ПЛОЩ / RENT OF AREA single cost
сума
 sum

 Е д. цена 
Single cost 

      
      

      кв.м.   
      sq.m. 

      сума 
       sum 

Наем открита незастроена площ от 12 до 50 кв.м.
Outdoor exhibition area, space only rental from 12 to 50 sq.m. 
Наем открита незастроена площ от 51 до 149 кв.м.
Outdoor exhibition area, space only rental from 51 to 149 sq.m. 
Наем открита незастроена площ от 150 до 349 кв.м.
Outdoor exhibition area, space only rental from 150 to 349 sq.m.
Наем открита незастроена площ над 350 кв.м.
Outdoor exhibition area, space only rental above 350 sq.m. 

Настоящата заявка за участие има сила на Договор и с подписването й Изложителя приема Общите условия на изложението
By signing this Application Form, I declare that I am aware of the General terms and Conditions for participating in this event. 

	
ИЗЛОЖИТЕЛ:
Exhibitor         ...............................................................          

подпис и печат/signature and stamp

ОРГАНИЗАТОР:
……………………....………............Organizer
подпис и печат/signature and stamp

Дата: 
Date    ……………………………….............................

Краен срок за заявка / Application deadline : 20.04.2022 

Моля, за попълване обновете Adobe Reader / Please, update Adobe Reader to fill-in 



	

•

1.1. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да попълни настоящата 
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ и да я изпрати не по-късно от край- 
ния срок, упоменат в ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ. 
1.2. При разпределението и избора на площите за 
щандовете, предимство се дава по реда на получаване на 
заявките. На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се забранява да прехвърля 
цялата или част от наетите площи на трети лица без 
съгласието на ОРГАНИЗАТОРА. 
1.3. Писмени молби за намаляване на потвърдените площи 
и щандове или отказ от участие се приемат, ако са 
постъпили не по-късно от 10.05.2022. След този срок 
изложителите трябва да заплатят цялата стойност на 
заявената площ, независимо дали ще ползват или не 
площите. 
1.4. На изложителите се предоставят покани в зависимост 
от наета площ: 
До 24 кв.м. – 5 бр. До 49 м2 – 10 бр. 
До 99 м2 – 15 бр. Над 100 м2 – 20 бр. 
1.5. Допълнителните услуги и оборудване, които се 
предоставят от ОРГАНИЗАТОРА са описани във формуляр 
за допълнителни услуги

Изложението ще се проведе в международен Панаир 
Пловдив.
Дати на провеждане: 16- 18.06.2022 (четвъртък - събота). 
Дати за монтаж: 12.06 - 14.06.2022 от 8:00 до 18:00 часа. 
Настаняване на изложители: 15.06.2022 от 8.00 до 20:00 
часа. 
Откриване: 16.06.2022 
Работно време за посетители: 16 и 17.06.2022 от 10:00 до 
18:00 часа и 18.06.2022 от 10:00 до 16:00 часа. 
Работно време за изложители: от 9:00 до 18:30 часа. 
Извозване на експонати: 18.06.2022 от 17:00 до 18:00 часа и 
на 19.06.2022 от 8:00 до 11:00 часа. 
Демонтаж: 19 -20.06.2022 от 8:00 до 18:00 часа

ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при настъпили 
липси през работното време на изложението. Материалите 
използвани за доизграждане и аранжиране не трябва да 
бъдат лесно запалими. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
получи инструкции за необходимите мерки за защита от 
пожари. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото 
на ОРГАНИЗАТОРА. На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се предлагат и 
следните видове услуги, след предварителни писмени 
заявки:
Резервации на хотели и настаняване; 
Организиране на фирмени презентации; 
В случай на анулиране или отлагане на изложението по 
форсмажорни обстоятелства ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи 
отговорност пред ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ за евентуални вреди.

ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ се задължават да спазват сроковете на 
плащане, посочени в настоящите Общи условия. В случай, 
че сумите не са постъпили в посочената по-долу банкова 
сметка или платени в брой в указаните срокове, 
ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да анулира участието на 
ИЗЛОЖИТЕЛЯ. 
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на 
ОРГАНИЗАТОРА обезщетение за щети, причинени от 
ИЗЛОЖИТЕЛЯ върху имуществото на ОРГАНИЗАТОРА, 
възникнали по време на периода на изложението. Щетите 
се констатират с двустранно подписан протокол.

I.APPLICATION FOR PARTICIPATION AND REGIS-
TRATION 
1.1 Application for participation shall be made by the Exhibitor 
by flling in, signing and submitting the standard form of Applica-
tion Contract for the respective exhibition within the deadlines. 
1.2. When distributing and selecting the areas for the stands, 
the advantage is given in the order of receipt of the requests. 
The EXHIBITOR is prohibited from transferring all or part of the 
leased areas to third parties without the consent of the ORGA-
NIZER. 
1.3. The Exhibitor is entitled to make revisions to the signed 
Application Contract or cancels its participation, provided they 
are made in writing not later than 10.05.2022. After the due time 
is over, the Exhibitor is obliged to pay to the Organ-izer 100% of 
the overall sum according the Application Contract and the full 
sum of all services made up to that moment. 
1.4. The Exhibitors will receive invitations depending on rental 
area space. 
Up to 24 sq.m. – 5 pcs. 
Up to 49 sq.m. – 10 pcs. 
Up to 99 sq.m. - 15 pcs. 
Over 100 sq.m. – 20 pcs. 
1.5. The additional services and equipment provided by the 
ORGANIZER are described in additional application form for 
services and equipment.
II. VENUE AND WORKING TIME 
The exhibition will be held at International Fair Plovdiv Exhibi-
tion date: 16 - 18.06.2022 (Thursday – Saturday)
Stand build-up: 12.06 - 14.06.2022 from 8:00 to 18:00. Arrang-
ing of the stands: 15.06.2022 from 8.00 to 20:00. Official 
opening: 16.06.2022 
For visitors/ working hours: 16 and 17.06.2022 from 10:00 to 
18:00 and 18.06.2022 from 10.00 to 16.00 
For Exhibitors: from 09:00 to 18:00 
Removing of exhibition materials and units: 18.06.2022 between 
17.00 and 18.00 hours and 19.06.2022 between 08.00 and 
11.00 hours 
Dismantling: 19 - 20.06.2022 from 08:00 to 18:00
III.SPECIAL CONDITIONS AND SERVICES 
The ORGANIZER is not responsible for any louses during the 
opening hours of the exhibition. Materials used for finishing and 
arranging must not be easily flammable. The EXHIBITOR has 
the right to receive instructions on the necessary fire protection 
measures. The EXHIBITOR is obliged to protect the property of 
the ORGANIZER. The EXHIBITOR is obliged to approve his 
own project if he builds with a company that is not a subcontrac-
tor of the ORGANIZER The ORGANIZER also offers to the 
EXHIBITOR the following types of services, upon prior written 
requests. 
Hotel reservations 
Organization of company presentations 
In the event of cancellation or postponement of the force 
majeure event, the ORGANIZER shall not be liable to the 
EXHIBITOR for any damages
IV. OTHER TERMS AND CONDITIONS OF PAYMENT 
EXHIBITORS undertake to comply with the payment terms 
specified in these Terms and Conditions. In the event that the 
amounts have not been deposited in the bank account below or 
paid in cash within the specified time limits, the ORGANIZER 
has the right to cancel the participation of the EXHIBITOR. 
The EXHIBITOR is liable for damages occurring because of his 
guilty behavior for all properties belonging to the ORGINIZER. 
The damages are recorded by a protocol signed bilaterally.

ОБЩИ УСЛОВИЯ GENERAL TERMS AND CONDITIONS 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ V. FINAL PROVISIONS 
Всички спорове, възникнали между ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ и 
ОРГАНИЗАТОРА се решават чрез преговори. Ако не се 
постигне споразумение, спорът се отнася пред Арбитражния 
съд на БТПП, София, независимо от това дали седалището на 
фирмата е в чужбина или в България, чиито решения страните 
приемат за окончателни. Настоящата ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ се 
изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните, и влиза в сила след подписването му и изплащане 
на договорената сума. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава до 
19.03.2022 г. да заплати стойността на ЗАЯВКАТА ЗА 
УЧАСТИЕ 
Начин на плащане - по банков път 
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 
BIC:BPBIBGSF 
BG70 BPBI 8170 1600 2445 72 - BGN 
Титуляр на сметката: Фернет България ООД

All disputes that arise between the EXHIBITORS and the ORGA-
NIZER are solved by negotiation. If no agreement is reached, the 
dispute is brought before the Court of Arbitration of the BCCI, 
Sofia, regardless of whether the company‘s headquarters are 
abroad or in Bulgaria, whose decisions the parties consider final. 
This APPLICATION for participation shall be drawn up in two 
identical copies, one for each of the parties, and shall take effect 
upon its signing and payment of the amount agreed. The EXHIBI-
TOR is obliged to pay his registration fee within 5 days after receipt 
of confirmation from the Organizer and until 19.03.2022 to pay the 
value of the APPLICATION FOR PARTICIPATION. Payment 
method - by bank transfer
EUROBANK BULGARIA AD 
BIC: BPBIBGSF 
BG85 BPBI 8170 1600 2445 93 - EUR 
Account holder: FAIRNET BULGARIA LTd
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