
 

Ценова листа 
за 

изграждане на стандартни изложбени щандове и 
допълнително оборудване към тях 

 
 

Всички цени са с включен ДДС, наем за целия период, 
транспорт до и от изложбата, монтаж и демонтаж на щанда и 

оборудването 
 

№ Наименование на оборудването Количество - 
за 

Цена в евро  

1 Изграждане на стандартен изложбен щанд – 2 х 
3 м (6 кв.м.), 3 х 3 м (9 кв.м.) или 4 х 3 м (12 
кв.м.) 

1 кв.м. 33.00 

2 Изграждане на преградна стена  1 лин. м. 29.00 

3 Изграждане на врата тип”хармоника” / 
стандарт / 

1 бр. 38.00 

4 Ниска витрина   / 0.50 x 1.00 x 0.90 м / 1 бр. 30.00 

5 Висока витрина   / 1.00 x 0.50 x 2.00 м / 1 бр. 42.00 

6 Висока витрина   / 0.50 x 0.50 x 2.00 м / 1 бр. 38.00 

7 Вграден подиум различни размери по опис 1 бр. 75.00 

8 Стелаж стоящ 1 бр. 18.00 



9 Стелаж стенен / 1.00 x 0.50 м / 1 бр. 18.00 

10 Вграден рафт  / 1.00 x 0.30 м / 2 лин.м. 30.00 

11 Закачалка 1 бр. 5.00 

12 Ел.Контакт 1 бр. 20.00 

13 Ел.захранване за щанд 220 V до 2 KV 1 бр. 30.00 

14 Рефлекторна лампа  1 бр. 18.00 

15 Прожектор  1 бр. 29.00 

16 Стол  PVC 1 бр. 4.00 

17 Стол  тръбен 1 бр. 9 

18 Маса PVC ф.90 1 бр. 12 

19 Маса голяма 160/110 1 бр. 18 

20 Маса голяма стъклена 1 бр. 27 

21 Хладилник 1 бр. 28 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерен Модел 1001 
 



Примерен Модел 1052 

 

 

 

Примерен  Модел 1004 

 



 

Висока витрина   / 1.00 x 0.50 x 2.50 м / 

  

Ниска витрина   / 0.50 x 1.00 x 0.90 м / 



 

Подиум H-70/L-100/W-100 см 

 

Стелаж стенен -рафтове 



 

Маса малка 90 см каталожен №100 
Маса голяма 160/110 см  каталожен №103 

 

 

 

  

Маса голяма стъклена 160/110 см - каталожен №105 

 

 

 



 

Стол-тръбен 

 

Стол-пластмасов 



 

Висока витрина   / 0.50 x 0.50 x 2.00 м / 

 

 
 
 
 

Общи условия за организация на изложбата 
 
 
 
 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 
Изложбата ще се състои в периода 2 – 5 октомври 2014 г. във фоайетата на 
трите конгресни хотела -  хотел „Астера“, хотел „Марина гранд бийч“ и хотел 
„Атлас“ - Варна, к.к. „Златни пясъци“. Право на избор в кой хотел да бъде 
изложбената им площ имат платинените, златните и сребърни спонсори на 
конгреса. Всички останали изложители се разпределят за участие по хотели 



от Дружеството на кардиолозите в България, по реда на получаване на 
заявките и съответното плащане. 
Заявка за участие в изложбата се извършва с попълване и изпращане на тази 
форма за изложители (в началото на формата са посочени адрес на ел.поща и 
номер на факс за получаването й). 
 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 
Всички фирми, които желаят могат да получат списък с оборудване за 
стандартен щанд, със съответната ценова листа и снимки. Допълнителното 
оборудване се заплаща на Дружеството на кардиолозите в България. 
Изграждането на щанда се извършва от изложбена фирма от гр. Варна, с 
която Дружеството на кардиолозите в България има сключен договор за 
подизпълнител на изложбата. 
Фирма, която желае външна фирма да изгради щанда й, заплаща за 
незастроената изложбена площ, както и такса заверка на проект в размер на 4 
евро на кв.м. и такса разрешение за строеж и свързване на инсталации в 
размер на 16 евро на кв.м., т.е. заплаща общо по 20 евро/кв.м върху 
заявената площ (без ДДС). Проектите следва да бъдат представени в срок 
не по-късно от 15 март 2014 г. Те трябва да съдържат план в мащаб с 
отбелязани изводи за телефон, интернет, вода, ток, канал и въздух, изгледи – 
фронтален, страничен и котирана височина на елементите. Дружеството на 
кардиолозите предоставя коментари и потвърждение в срок от 10 работни 
дни след получаването на проекта и фактура за платени такси. Фирми, които 
не са представили своите проекти в определения срок, заплащат 
допълнителна такса от 10% върху цената на кв.м. заявена изложбена площ. 
Изложителите следва да спазват следния график: 
• строеж на щандове от външен строител – 29.09, 30.09. и 1.10.2014 г. от 9:00 
до 19:00 ч. 

• аранжиране и зареждане на изложбените щандове – 2.10.2014г. от 8:00 до 
11:30 ч. 
• провеждане на изложбата – 2.10.2014г. от 12:00 до 18:30 ч. (в 15:30 ч е 
официалното откриване), 3 и 4.10.2014г. от 8:30 до 18:00 ч. и 5.10.2014г. от 
8:30 до 10:30 ч. 

• изнасяне на експонати и освобождаване на щандовете ще се извършва на 
5.10.2014г. от 11:00 до 13:00 ч. 
• демонтаж на щандовете от външни строители – 5.10.2014г. от 13:00 до 19:00 
ч.  



 
СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

 
Цените са определени на база наем за 7 дни, включително дните за монтаж и 
демонтаж. Дължимата сума следва да се заплати не по-късно от 15 април 
2014 г. по банковата сметка на Дружеството на кардиолозите в България. 
След получаване на заявката и уточняване на цените по изграждането на 
щандовете Дружеството на кардиолозите в България издава проформа фактура. 
Всички такси и комисионни за банковите преводи са за сметка на изложителя. 
До пет дни след получаването на сумата Дружеството на кардиолозите в 
България издава данъчна фактура на база данните от формата за изложители. 
Щандът се счита за резервиран считано от датата на получаване на 
плащането. 
 

СХЕМА НА ИЗЛОЖБАТА 
 

Разпределението на изложбените площи се извършва от Дружеството на 
кардиолозите в България по реда на получаване на заявките и съответното 
плащане. Фирмите, сключили договор за платинен, златен и сребърен 
спонсор на конгреса имат право да позиционират щандовете си в хотел по 
избор, в централната част на изложбата, на първа линия 
Дружеството на кардиолозите в България разпраща на всички изложители 
схема на изложбените площи в мащаб  не по-късно от 5 юли 2014г. 
 
 

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ 
 

Отказ от участие се приема, ако е направен в писмена форма не по – късно от 
15 юли 2014 г. В този случай преведената от изложителя сума се връща, като 
Дружеството на кардиолозите задържа в своя полза еднократна неустойка в 
размер на 10%. 
След този срок, при отказ от участие Дружеството на кардиолозите в 
България задържа в своя полза неустойка в размер на 50% от получената 
стойност на наема на заявената изложбена площ и допълнително оборудване. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
При извършването на действия по подготовката на изложбата или демонтаж 
и изнасяне на оборудване след приключване на изложбата, фирмите нямат 



право да извършват действия, които водят до повреди на стените, подовите 
настилки, таваните и други конструктивни елементи от наетите площи. Под 
всеки изграден щанд се полага задължително устойчиво твърдо подово 
покритие, предпазващо пода на хотелската част от повреди. В случай на 
констатирани щети, фирмите се задължават да обезщетят хотела за 
претърпените вреди, не по-късно от 7 дни след установяването им с 
констативен протокол. 
Фирмите са задължени да спазват стриктно всички задължителни изисквания 
за вътрешен ред и охрана, за аварийна и пожарна безопасност и техника на 
безопасност на труда. 
 


