
 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕ „КЪМПИНГ И КАРАВАНИНГ ЕКСПО“ 

 

1. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 
Магазин МЕТРО София 1, 
1784 София, бул. ”Цариградско шосе” 7-11 км 
 
2. ОРГАНИЗАТОР: 
Къмпинг БГ ООД, ЕИК: 203405301, тел.: 0882 488 228, 0888 508 343; e-mail: expo@camping.bg 
 
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, свързани с къмпинг, караванинг и 
аутдоор. Изложителят има право да представя продукти и услуги, които не са забранени от закона. Не 
се допуска представянето на оръжия, експлозиви, отровни и упойващи вещества и други подобни, които 
излагат на риск посетителите на изложението. 
 
4. РЕГИСТРАЦИЯ 
4.1. Заявяване на участие 
Заявяването на участие се извършва от страна на Изложителя с попълване, подписване и изпращане до 
Къмпинг БГ ООД на Заявка-договор по образец. Писменото потвърждение на Заявката-договор от страна 
на Къмпинг БГ ООД се приема за момент на сключване на договора между двете страни. За писмено 
потвърждение се счита и издадената от Къмпинг БГ ООД проформа-фактура. Общите условия са 
задължителни за Изложителя, освен ако в специален 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 Къмпинг БГ ООД. 
4.2. Регистрация на подизложители 
Изложителят е длъжен да регистрира подизложителите на наетата от него площ в Заявката-договор. 
Изложителят няма право да преотстъпва цялата или част от наетата площ или да рекламира трети лица 
и/или чужди търговски марки без съгласието на Къмпинг БГ ООД. 
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. След този срок Изложителят заплаща неустойка в размер на 60% 
(шестдесет процента) от стойността на наема на заявената от него изложбена площ, както и пълната 
стойност на всички услуги, които са му предоставени във връзка с участието му в изложението. В случай, 
че Къмпинг БГ ООД е претърпял по-големи вреди вследствие на отказа, последният има право да иска 
обезщетение за пълния размер на вредите. 
 
5. УСЛУГИ 
5.1. Наем на изложбена площ 
Къмпинг БГ ООД предоставя заявената изложбена площ, като се съобразява в максимална степен с 
изискванията на Изложителя и концепцията за общото пространствено оформление на изложението. В 
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наема на площта се включват услуги по почистване около щанда и другите общи части, разходи за ел. 
енергия (ако е заявено ползване), обща охрана на изложението в извънработно време, общо 
информационно обслужване. Цената на наетата площ не включва изграждане, почистване на 
щандовете и др. услуги. Наетата изложбена площ се предоставя на Изложителя за периода от 22:00 ч. 
на 12.04.2019 г. до 18:00 ч. на 14.04.2019 г. Освобождаване на наетите площи преди обявения краен час 
на изложението не се допуска. Не се допуска оставане на експонати и/или щандово оборудване в 
изложбената зона след приключване на изложението. При констатирано нарушение на тази разпоредба 
Къмпинг БГ ООД има право да начисли на съответния изложител наказателна такса в размер на 200 евро 
за първите 12 часа и по 250 евро за всеки следващи започнати 12 часа закъснение, до окончателното 
освобождаване на наетите площи от експонати и/или щандово оборудване. Всички рискове и разходи 
във връзка с горното, в това число и начислената наказателна такса, са за сметка на изложителя, който 
следва без протест и разноски, в тридневен срок от получаване на известие, да заплати дължимите от 
него суми. 
 
6. ОФОРМЯНЕ НА ИЗЛОЖБЕНИТЕ ПЛОЩИ 
Изложителите имат право да излагат своите експонати само на изложбената площ, която са заявили и 
заплатили в полза на Oрганизатора. Всеки допълнително започнат квадратен метър в повече от 
отредената за съответния изложител изложбена площ се заплаща в двоен размер на цените отразени в 
заявката-договор. 
 
7. ДРУГИ УСЛУГИ 
Къмпинг БГ ООД може да предостави по заявка от Изложителя и допълнителни услуги срещу заплащане. 
 
8. ОХРАНА И ПОЕМАНЕ НА РИСКОВЕ 
Къмпинг БГ ООД осигурява общата охрана на изложението извън работното му време, и не носи 
отговорност за повреди и липси на вещи на Изложителя от трети лица в работно или извънработно 
време на изложението. Къмпинг БГ ООД не носи отговорност за повреди и липси на вещи на Изложителя 
в резултат от лоши метеорологични условия, пожар, природни бедствия и други непредвидени или 
непредотвратими събития от извънреден характер настъпили в работно или извънработно време на 
изложението. 
 
9. РАБОТНО ВРЕМЕ 
Часовете за разполагане и отстраняване на експонатите се определят от Къмпинг БГ ООД. 
 
10. СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 
След подписването на Заявката-договор Изложителят заплаща 30% (тридесет процента) от стойността й 
срещу издадена проформа-фактура. Останалата сума, включително и допълнително заявените услуги, 
се заплащат съгласно условията и сроковете на Заявката-договор. Изложителите, които не са платили 
задълженията си изцяло, не се допускат до участие в изложението. Услуги, заявени по време на 
изложението, се изпълняват при възможност и след тяхното заплащане. Всички комисиони за банковите 
преводи са за сметка на Изложителя. Къмпинг БГ ООД издава данъчна фактура в законоустановения 
срок. 
 
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. 



 

 
11. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
11.1. Противопожарни 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. 
11.2. 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. 
11.3. Права върху обекти на интелектуалната собственост 
Къмпинг БГ ООД 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. Всички запазени марки и наименования, свързани с 
изложението, са изключителна собственост на Къмпинг БГ ООД. 
 
12. 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 Заявката-договор, Изложителят дава своето съгласие на Къмпинг БГ ООД да събира, 
обработва и предоставя на институции и трети лица предоставените му лични данни за целите на 
изпълнение на договора и изискванията на действащото законодателство. Изложителят има право на 
достъп до предоставените лични данни, съхранявани у Къмпинг БГ ООД, като се задължава при 
промяната им да уведоми незабавно Къмпинг БГ ООД. 
 
13. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
Изложителят няма право на обезщетение, в случай че изложението бъде отложено, отменено или 
прекратено поради форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила). За “форсмажорни 
обстоятелства” се считат неподходящи метеорологични условия, природно бедствие, война, обща 
стачка и други събития извън контрола на Изложителя и Къмпинг БГ ООД. 
 
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
14.1. Къмпинг БГ ООД има право едностранно да извършва промени в Общите условия за участие, за 
което уведомява своевременно Изложителя. 
14.2. В отношенията между страните за неуредените случаи ще се прилагат общите разпоредби на 
българското законодателство. 
14.3. 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 Българската 
търговско-промишлена палата. 
 
Настоящите Общи условия за участие в изложение „КЪМПИНГ И КАРАВАНИНГ ЕКСПО“ са приети от 
Къмпинг БГ ООД и са валидни от 21.01.2019 г. 


