
 

 

Д О Г О В О Р   №_______ от дата_____________ 

ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛ ”ДЕФИЛЕ НА МЛАДОТО ВИНО” – 2023 

 

Днес, ……………………….…….…2023 г. в гр. Пловдив,  между: 

 „Съвет по туризъм - Пловдив“, със седалище:  гр. Пловдив, бул. „Кн. Мария Луиза“ №31, Булстат 115307554, ДДС № 

BG115307554, главен организатор на Фестивал Дефиле „Вино и гурме” – 2023 г., представлявано от инж. Любозар Фратев – 

председател, наричан за краткост по долу ОРГАНИЗАТОР, и ………………………………………………………………… 

със седалище и адрес на управление: …………………………………………………….,  ЕИК по Булстат…..………………….., 

представлявано от …………………………………………………,  наричано за краткост по-долу УЧАСТНИК, на основание 

чл. 9 от Закон за задълженията и договорите се подписа настоящия договор за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.(1) С настоящия договор ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава срещу заплащане на възнаграждение да предостави на 

УЧАСТНИКА възможност за участие във Фестивала Дефиле „Вино и гурме” - 2023, който ще се проведе  в гр. Пловдив, 

Стария град от 12.05.2023 г. до 14.05.2023 г. включително /петък, събота и неделя/. 

(2) Участието се изразява в презентиране и предоставяне на дегустационни количества от собствена продукция от категории 

вино – бяло, червено, розе и други плодови вина, напитки на основа вино; възможност за извършване на продажби в 

заявените места за участие, като тя се осъществява задължително със собствено и работещо фискално устройство; 

рекламиране по начин, избран от самия УЧАСТНИК, без да нарушава чужди права и добрите нрави. 

(3) В зависимост от желанието на  УЧАСТНИКА услугата по ал.1 се осъществява в дворно или вътрешно пространство на 

къща - музей/галерия на територията на Стария град в Пловдив. 

(4) В зависимост от желанието на участника може да зави допълнително - Шатра 3х3 или 2х2, шампаниера за 5 бутилки вино, 

куверт за гала вечеря. 

(5) Към договора се подава и електронна заявка - https://forms.gle/fuD3dsZ6VscPh3Xn6 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.2 (1) Срокът за изпълнение на предмета по настоящия договор е от сключването му до приключване на свързаните с 

мероприятието финансови и пр. взаимоотношения. 
(2) Този договор влиза в сила от датата на заплащане от страна на УЧАСТИКА на заявения от него пакет услуги по 

определените от ОРГАНИЗАТОРА цени и е в сила до изпълнение на всички задължения по него. 

 

ІIІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

Чл.3 (1) В зависимост от периода и местонахождението на заявената локация, УЧАСТНИКЪТ заплаща задължителна такса, 

съгласно дигиталната заявка за участие, неразделна част от този договор: 

1. Заявено участие в периода от 06.03.2023 г. до 31.03.2023 г.: 

ЗОНА А - Къща „Георгиади”, Къща „Недкович“, Къща „Иван Черноземски“, „Данчовата къща“, Ресторант „Алафрангите“, 

Къща „Верен Стамболян“, Хотел „Бел Вил“ – 600 лв. /шестотин/ без ДДС. 

ЗОНА Б - Ресторант „Граждански клуб“, Резиденция „Тракарт“, Къща „Бирдас“, Аптека „Хипократ“, Експозиция „Георги 

Божилов - Слона”, Галерия  „Златю Бояджиев”, Етнографски музей, Балабанова къща и Галерия „Енчо Пиронков” – 800 лв. 

/осемстотин/ без ДДС. 

2. Заявено участие в периода от 01.04. 2023 г. до 17.04.2023 г.: 

ЗОНА А - Къща „Георгиади”, Къща „Недкович“, Къща „Иван Черноземски“, „Данчовата къща“, Ресторант „Алафрангите“, 

Къща „Верен Стамболян“, Хотел „Бел Вил“ – 720 лв. /седемстотин и двадесет/ без ДДС. 

ЗОНА Б - Ресторант „Граждански клуб“, Резиденция „Тракарт“, Къща „Бирдас“, Аптека „Хипократ“, Експозиция „Георги 

Божилов - Слона”, Галерия  „Златю Бояджиев”, Етнографски музей, Балабанова къща и Галерия „Енчо Пиронков” – 920 лв. 

/деветстотин и двадесет/ без ДДС. 

(2) За период на заявление се счита попълнена и подадена електронна заявка, неразделна част от настоящия договор, а не 

телефонно заявяване.  

(3) Към посочените цени следва да се добави 20% ДДС. 

(4) Едновременно със заплащане на таксата за участие по ал.1, УЧАСТНИКЪТ се задължава да предостави на 

ОРГАНИЗАТОРА, шест бутилки вино за рекламни цели и съпътстващи мероприятието прояви до  28.04.2023 г. 

 

Чл. 4 (1) УЧАСТНИКЪТ заплаща цената в срок 10 /десет/ дни след подаване на ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И 

ДОГОВОРА. При неспазване на този срок, УЧАСТНИКЪТ губи предимството си да избира място за представяне на 

продукцията по време на фестивала.  
(2) Плащането се извършва по банков път, по следната банкова сметка на ОРГАНИЗАТОРА: 

„Съвет по туризъм - Пловдив“, със седалище: Пловдив 4000, бул.„Кн. Мария Луиза“ 31 Булстат 115307554, МОЛ Любозар 

Фратев. Сметка:  IBAN BG77BPBI79241095753001. Банка: БПБ – Пловдив. Банков код: BPBIBGSF 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА: 

Чл.5 (1)УЧАСТНИКЪТ  има право на определените от ОРГАНИЗАТОРА презентационни места да: 

1. Изложи своята продукция във вид, който смятат за естетически подходящ; 

2. Представи вино по избор от предишни реколти за дегустация и презентация в трите дни на празника в една, две или 

едновременно в трите категории вина: червено, бяло и розе; 
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3. Представи продукцията си в чаши от материал или вид по желание, вкл. и маркирани със съответно лого, символи, 

знаци и пр.; 

4. Продава вина, рекламни изделия, сувенири и други; 

5. Подарява такива, както и да разпространява каталози, брошури и други, без с това да уврежда интересите на останалите 

участници и без да опорочава конкурсното начало на празника. 

 

(2) УЧАСТНИКЪТ се задължава да: 
1. По време на събитието да предоставя безплатна дегустация САМО СРЕЩУ ПРЕДСТАВЕН ЖЕТОН /Изключение 

правят приносителите на покани или баджове с надпис „организатор”, „доброволец“ и „медиен партньор”/. Всеки жетон 

дава право на  безплатна дегустация на един вид вино. 

2. Опазва имуществото на ОРГАНИЗАТОРА, предоставено му за ползване по време на събитието (маса, столове, шатра, 

шампаниера и др.). В случай, че същите бъдат повредени/унищожени по невнимание от страна на представителите на 

УЧАСТНИКА, той трябва да заплати неустойка на ОРГАНИЗАТОРА, определена според вида и размера на нанесените 

щети, съобразена със стойността на настоящата пазарна цена на вещта. 

3. Опазва имуществото на локацията – дворно или вътрешно място. В случай, че бъде установено, че има нарушение 

по дворното пространство, настилки и/или стени на вътрешното пространство,  той трябва да заплати неустойка, 

определена според вида и размера на нанесените щети. 

4. Да предостави 6 бутилки вино по негов избор в офиса на Съвет по туризъм – Пловдив, преди началото на фестивала.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА: 

Чл.6 (1) По време на събитието, преди и след него, ОРГАНИЗАТОРЪТ  се задължава: 

1. Да рекламира СЪБИТИЕТО чрез брошури, плакати, покани, конкурси, пресконференции, събития, официален сайт и 

Facebook и Instagram страниците и др. съгласно медийния план за реклама; 
2. Да постави името на УЧАСТНИКА, спазил условията в регистрационната форма, в брошури, официален сайт, 

персонални рекламни публикации в Google бизнес профила на събитието и Google картата на фестивала, както и в 

социалните мрежи на събитието - Facebook и Instagram, като поставя линкове и връзки към сайтовете и социалните 

мрежи на участника; 

3. Да организира PR кампания и провеждане на пресконференция. 

(2) Срещу преведената ТАКСА за участие ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява: Пълно логистично съдействие - Място /дворно 

или вътрешно/ за презентиране на продукти; Маса за излагане на продукцията и два стола; Осветление, Вода; Шампаниера 

за една бутилка; Кутия за събиране на дегустационни жетони; Обособено място за складиране на продукцията; Брандиран 

тирбушон; Хигиенни материали – стойки за отпадъци, торби и други; Достъп до мястото на презентация на автомобили със 

заявени до 21.04.2023 г. реквизити /рег. №, марка/; Поддържане на подходяща хигиена в района на събитието.  

(3) Срещу допълнително заплащане организаторът осигурява: Шатра 3х3 или 2х2, шампаниера за 5 бутилки вино, куверт 

за гала вечеря. 

(4) Допълнителни дейности по организация и провеждане на събитието: 

1. ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя на посетителите жетони с които се осъществяват винените дегустации; 
2. Провеждане на анкетно проучване сред посетителите за определяне на любими вина; 
3. Съпътстваща развлекателна програма; 
4. Съдействие от учащи в пловдивски учебни заведения в дните на фестивала; 

(5) ОГРАНИЗАТОРЪТ се задължава да отчисли по 0,06 лв. с ДДС на всеки отчетен от УЧАСТНИКА жетон; 

(6) ОРГАНИЗАТОРЪТ се ангажира в случай на частична или изцяло издадена забрана от нормативен характер за провеждане 

на събитието да прехвърли заплатената сума за участие в следващо събитие, организирано от Съвет по туризъм – Пловдив 

или да възстанови сумата на УЧАСТНИКА по негово желание. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: 

Чл.7 Настоящият договор се прекратява при: 

1. Изпълнения на всички задължения, предвидени за страните; 

2. Едностранно от УЧАСТНИКА с подаване на писмено уведомление до ОРГАНИЗАТОРА. В случай, че уведомлението е 

подадено до един месец преди началото на събитието,  УЧАСТНИКЪТ има право да получи  обратно 70 % от платеното от 

него по договор. 
 

 

ОРГАНИЗАТОР:                                                                    УЧАСТНИК: 

 

 

 

 

ИНЖ.ЛЮБОЗАР ФРАТЕВ    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ - ПЛОВДИВ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ към договор № ___ 

 

Долуподписаният/ата:........................................................................................................................................................,  
      (име, презиме, фамилия) 
 

ЕГН ............................................., постоянен адрес ........................................................................................................... 

документ за самоличност №........................................., изд. на .......................... от МВР – ........................................, в  

 

качеството ми на................................................................................................................................................................... 
                                                  (управител ,изпълнителен директор, друг вид представителство) 

 

на предприятието ................................................................................................................................................................. 

(наименование на юридическото лице, фирма на едноличния търговец, трите имена на физическото лице, наименование на 

гражданското дружество), във връзка с предоставяне на субсидирана услуга по схема за държавна помощ: за 

участие в изложение 

декларирам, че: 

 представляваното от мен предприятие отговаря на критериите за малко и средно предприятие по 

смисъла на чл. 2 от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно 

деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за 

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз по отношение на държавната помощ за малките и средни предприятия1. 

 представляваното от мен предприятие не е предприятие в затруднение по смисъла на чл. 2, т. 14 от 

Регламент (ЕС) № 702/2014 На Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории 

помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в 

приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на 

държавната помощ за малките и средни предприятия2. 

(Вярната информация се отбелязва с „✓”.) 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс 

за деклариране на неверни обстоятелства. 

 

Дата на деклариране:      Декларатор: 

                                                                                                        (подпис) 

 

 
1 ✓Категорията микро-, малки и средни предприятия („МСП“) е съставена от предприятия, които наемат под 250 души персонал и които имат годишен 

оборот, който не надвишава 50 млн. EUR, и/или с общ годишен балансов отчет,ненадвишаващ 43 млн. EUR. 

✓В рамките на категорията МСП „малко предприятие“ се определя като предприятие, в което работят по-малко от 50 души, чийто годишен оборот и/или 

чието годишно балансово число не надвишава 10 млн. евро.  

✓В рамките на категорията МСП „микропредприятие“ се определя като предприятие, в което работят по-малко от 10 души, чийто годишен оборот и/или 
чието годишно балансово число не надхвърля 2 млн. евро. 

 
2 Предприятие в затруднено положение“ означава предприятие, по отношение на което е налице поне едно от следните обстоятелства:  

а) в случай на дружество с ограничена отговорност (различни от МСП, което съществува от по-малко от три години), когато записаният му акционерен 

капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички 

други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля 

половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба „дружество с ограничена отговорност“ се отнася по-специално до 

видовете дружества, упоменати в приложение I към Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1), а „акционерен капитал“ включва, ако 

е уместно, всякакви премии от емисии;  

б) в случай на дружество (различно от МСП, което съществува от по-малко от три години), при което поне някои съдружници носят неограничена 

отговорност за задълженията на дружеството, когато капиталът, посочен в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани 

загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията 

на дружеството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;  

в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура 

по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;  

г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за 

преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;  

д) когато предприятието не е МСП и през последните две години:  

i) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5 и  

ii) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ към договор № ____ 

 

 

Долуподписаният/ата:....................................................................................................................................................,  
      (име, презиме, фамилия) 

 

в качеството ми на.......................................................................................................................................................... 

                                                  (управител ,изпълнителен директор, друг вид представителство) 

 

на предприятието .............................................................................................................................................................. 

(наименование на юридическото лице, фирма на едноличния търговец, трите имена на физическото лице, наименование  

на гражданското дружество),  

 

Заявявам, участието на ………………………………………………………….………….… /изписва се фирмата/  

във фестивал Дефиле „Вино и гурме“ 2023 г., който ще се проведе на 12, 13 и 14 май 2023 г.  в Стария град  

на Пловдив.  

 


