ДОГОВОР
ЗА УЧАСТИЕ В ДЕФИЛЕ „ВИНО И ГУРМЕ”
Днес, …………2022 г. в гр. Пловдив, между:
„Съвет по туризъм - Пловдив“, със седалище: гр. Пловдив бул. „Княгиня Мария Луиза“, 31, Булстат
115307554, основен организатор на ДЕФИЛЕ „ВИНО И ГУРМЕ”, представлявано от инж. Любозар Фратев
– председател, наричан за краткост по-долу ОРГАНИЗАТОР, и
……………………………………………………………………………………………….…………………………
/изписва се пълното наименование на юридическото лице/

със седалище и адрес на управление: …………………………………………........................……………….……,
ЕИК …..………………….., 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 на Дефиле „Вино и гурме” – 2022 г., което ще се проведе
в Стария град на Пловдив, от 14.05.2022 г. до 15.05.2022 г. включително.
(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) Обемът услуги, които ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя на УЧАСТНИКА са посочени в дигитална
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ (Приложение №1), която ще се счита за неразделна част от настоящия договор.
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 на заявяване, УЧАСТНИКЪТ заплаща задължително една от следните
такси по т.1:
1.Такса за участие:
1.1. Заявено участие до 25.03.2021 г. – 500 /петстотин лева./
1.2. Заявено участие до 15.04.2021 г. – 600 лв. /шестстотин лева. /

(2) При заявяване на втора локация за презентация участникът има право на – 40% отстъпка от
таксата в съответно заявения период.
(3) Винопроизводителите, участвали в “Дефиле на младото вино” – 2021 г. получават отстъпка от
таксата за участие на стойност – 10%.
(4) Винопроизводителите, членове на сдружение „Съвет по туризъм - Пловдив“ получават
отстъпка от таксата участие на стойност 50 лв.
(5) По желание УЧАСТНИКЪТ може да получи допълнителна услуга, както следва:
1. Куверт за Вечер "Вино и гурме” - 35 лв.
2. Шатра – 40 лв.
(6) Към посочените цени трябва да се добави 20% ДДС.
(7) Едновременно със заплащане на цената по ал.1, УЧАСТНИКЪТ се задължава да предостави на
ОРГАНИЗАТОРА до 29.04.2022 г. 6 /шест/ бутилки вино за рекламни цели и съпътстващи мероприятието
прояви.

Чл. 4 (1) УЧАСТНИКЪТ заплаща цената в срок 10 /десет/ дни след подаване на 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: гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“, 31
Булстат 115307554, МОЛ Любозар Фратев
Сметка: IBAN BG77BPBI79241095753001
Банка: БПБ – Пловдив
Банков код: BPBIBGSF
(3) Копие от банковото бордеро се прилага при сключване на договора.
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 смята за естетически подходящ;
2. Представи вино по избор за дегустация и презентация в двата дена по време на събитието в една, две
или едновременно в трите категории вина: червено, бяло, розе и пловодо вино;
3. Постави покривка върху своите презентационни маси с лога, реклами и други, без ограничения на
форма и вид;
4. Аранжира продукцията си с материали, с които се идентифицира неговия район, съобразно визията
и мястото на съответната локация;
5. Представи продукцията си в чаши от материал или вид по желание, вкл. и маркирани със съответно
лого, символи, знаци и пр.;
6. Организира дегустационни представяния в избраната от него локация след приключване на
работното време на събитието, след предварителна договорка.
7. Провежда запитвания, анкети и други сред посетителите, съгласувано с ОРГАНИЗАТОРА,
гарантирайки основната цел на празника – дегустация и презентация;
8. Договаря с търговци, ресторантьори, хотелиери продажби и представяния на своята продукция в
обектите им по време на празника, преди и след него; сключва договори, реализира сделки.
(2) При извършване на търговска дейност УЧАСТНИКЪТ се задължава да:
1. Предоставя безплатна дегустация САМО СРЕЩУ ПРЕДОСТАВЕН ЖЕТОН /Изключение правят
приносителите на покани или баджове с надпис „организатор”, „доброволец“ и „медиен партньор”/.
Всеки жетон дава право на безплатна дегустация на едно вино.
2. Изложи продукцията си единствено на локациите на територията на Стария град, изрично упоменати
в документите при заявяване на участие.
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3. Опази 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) При извършване на дейността по ал.2 УЧАСТНИКЪТ има право да:
1. Продава вина, рекламни изделия, сувенири и други;
2. Подарява такива, както и да разпространява каталози, брошури и други, без с това да уврежда
интересите на останалите участници.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА:
Чл.6 (1) По време на празника, преди и след него, ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава:
1. Да рекламира СЪБИТИЕТО чрез брошури, плакати, покани, конкурси, пресконференция, събития,
официален сайт, Google, Facebook и Instagram страниците и др.
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;
(2) Срещу преведената от УЧАСТНИКА такса за участие ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява:
1. PR и рекламна кампания, съгласно чл.6 ал. (1);
2. Място за презентация и дегустация в локация, находяща се в Стария град;
3. Обособено място за складиране на продукцията;
4. Маса за излагане на продукцията и два стола;
5. Вода;
6. Лед и място за съхранение на лед;
7. Хигиенни материали;
8. Място пред всяка локация на което ще се предлагат дегустационни комплекти и жетони;
9. Възможност за участие в Дегустационен конкурс за най-добро съчетание между вино и храна;
10. Участие в класация за най-посещаван щанд на винопроизводител на база отчетени жетони;
11. Осребряване на отчетените от УЧАСТНИКА жетони на цени, определени от ОРГАНИЗАТОРА;
12. Съпътстваща развлекателна програма;
13. Достъп до мястото на презентация на автомобили заявени в заявката за участие и с крайна дата – до
21.04.2022 г., реквизити /рег. №, марка, собственик/
14. Охрана на събитието;
15. Поддържане на подходяща хигиена в района на събитието.
(3) ОРГАНИЗТОРЪТ не се ангажира с осигуряване на съдействие от учащи в пловдивски учебни
заведения и/или доброволци в дните на фестивала;
(4) 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.
(5) ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да:
1. Наблюдава дейността на УЧАСТНИКА по време на празника, да дава препоръки, да се намесва при
нарушаване на добрия морал и този договор;
2. Спомага за хотелско настаняване на УЧАСТНИКА по време на празника при изявено желание и за
негова сметка;
3. При предварителна договорка и условия да приема и реализира предложения на УЧАСТНИКА към
програмата или техни инициативи;
4. Променя или допълва някои условия по провеждането на празника с оглед по-успешното му
протичане.
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VI.

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 един месец преди началото на събитието, УЧАСТНИКЪТ има право
да получи обратно 70 % от платеното от него по договор.
3. Неизпълнение на едно или повече от задълженията на една от страните.

ОРГАНИЗАТОР:
ИНЖ.ЛЮБОЗАР ФРАТЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ - ПЛОВДИВ

УЧАСТНИК:
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