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Общи условия за участие във Фестивал за туризъм и забавления  

„Българският пътеводител“ 

 

 

1. Дефиниции 

Фестивалът - мероприятие, което ще се проведе на 28.03.2015 г. във Фабрика 126 в гр. София, 

бул. Княгиня Мария Луиза 126, финансирано по Проекта.  

 

Възложител и организатор/ НТК – Национален Туристически Клъстер „Българският 

Пътеводител”, сдружение с нестопанска цел в частна полза, вписано в СГС с ф.д. № 307/2013, 

БУЛСТАТ 176488025, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Зона Б-5, бл. 10, вх. Б, 

офис адрес гр. София, ул. „Шести септември“ 12, ет. 3, оф. 6 

 

Изпълнител – ДЗЗД Обединение Геотуризъм, адрес: гр. София, ул. Георги Бенковски 10, ет.3, ап. 

6, БУЛСТАТ номер: 176794176 

 

Проектът – проект, изпълняван от НТК по  Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO003-2.4.02-0094-C0001/07.10.2013 г. по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 2: Повишаване 

ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда, Област на въздействие 

2.4: Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите, Операция 2.4.1: Насърчаване на бизнес 

кооперирането и клъстерите, съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и от Националния бюджет на Република България. 

 

Доставчици – Трети лица, независими от НТК и/или Изпълнителя, които предоставят различни 

услуги във връзка с провеждането на Фестивала, вкл. сграда, помещения, щандове, храни, напитки 

и др. услуги.  

 

Изложители – физически или юридически лица, вкл. търговски дружества, организации, 

туристически-информационни центрове и др., участващи на Фестивала със собствен или нает 

щанд, представящи продукти или услуги. За целите на Общите условия понятието Изложители ще 

включва и лица и организации, поканени или заявили участие във Фестивала, както и, когато това 

е приложимо, техни служители или сътрудници.   

 

Посетители – лица или организации, посещаващи Фестивала или сградата, или пространствата, в 

които Фестивалът се провежда. За целите на Общите условия понятието Посетители ще включва и 

служители или сътрудници на Изложители, както и всички лица, които се намират на територията 

на Фестивала, независимо от целта на присъствието им.  

 

2. Време и място на провеждане 

(1) Фестивалът ще се проведе на 28.03.2015 г. от 10:30 ч. до 18:00 ч. във Фабрика 126 в гр. София, 

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 126. 

 

(2) Мястото и времето на провеждане, вкл. началният и крайният час, са индикативни и могат да 

бъдат променени от НТК в качеството му на Възложител. НТК и/или Изпълнителят ще 

положат разумни усилия да уведомят своевременно Изложителите и Посетителите за всяка 

промяна във времето и мястото на провеждане на Фестивала.  
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3. Покана и заявка за участие 

(1)  Поканата за участие, както и попълването и изпращането на формуляр за участие от страна на 

потенциални Изложители, не обвързва НТК или Изпълнителя да осигури участието на 

поканеното лице или организация.  

 

(2)  Поканите са валидни до изчерпване на свободните площи, отредени за изложители.  

 

(3)  НТК и Изпълнителят имат право на свободна преценка при избор и потвърждение на 

участието на Изложителите. НТК или Изпълнителят не носят каквато и да било отговорност 

за този избор, както и при непредоставяне на участие на Фестивала.  

 

4. Безплатни услуги за Изложители 

a. Предоставяне на тематично пространство и възможност за участие със собствен 

щанд 

 

(1) Изложителите, одобрени от НТК и/или Изпълнителя, могат да участват във Фестивала със 

собствен или нает от трети лица щанд.  

 

(2) Изпълнителят и НТК не осигуряват щандове на Изложители.  

 

(3) Изпълнителят може да окаже съдействие на Изложителите за аранжирането на предоставеното 

тематично пространство. 

 

(5) Изпълнителят и НТК нямат задължение и не носят отговорност относно аранжирането на 

щанда на Изложителя, за разпространяваните или излъчваните рекламни и информационни 

материали или за предлаганите от него стоки или услуги.  

 

b. Включване в онлайн каталог 

 

(1) Изложителите ще бъдат включени в онлайн каталог на Изложителите на Фестивала.  

 

(2) В онлайн каталога се публикува информацията, съотв. лого или графичен знак, предоставена 

от Изложителите при спазване на предварително посочените от Изпълнителя и/или НТК 

изисквания.  

 

(3) Изпълнителят или НТК имат право, но не са задължени да коригират, потвърждават или 

актуализират предоставената от Изложителите информация. Окончателният вариант на онлайн 

каталога се съгласува и одобрява от НТК. 

 

c. Организиране на коктейл за Изложителите 

 

В края на Фестивала за Изложителите е предвиден коктейл. Всеки Изложител може да бъде 

представен на коктейла от не повече от двама представители. 

 

5. Допълнителни услуги, предоставяни от външни доставчици  

(1) В случай че Изложителите не разполагат със собствен или нает щанд, Изпълнителят може, но 

няма задължение при поискване от страна на Изложител,  да предостави съдействие за наемане 
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на щанд или предоставяне на други допълнителни услуги извън обхвата на безплатните услуги 

по т. 4. В този случай щандовете се наемат, съотв. услугите се предоставят от трети лица, 

нямащи отношение към дейността на Изпълнителя и НТК. Отношенията между съответния 

Изложител и наемодателя на щанда или доставчик на друга услуга се уреждат с отделно 

споразумение между тях.  

 

(2) Всякаква отговорност на НТК и Изпълнителя спрямо Изложителя или наемателя на щанд или 

доставчика на допълнителна услуга е изключена.  

 

6. Разходи за Изложителите 

(1)  Услугите по т. 4 са безплатни за Изложителите, доколкото са финансирани по Проекта. 

 

(2)  Всички останали разходи, свързани с участието на Фестивала, включително, но не само храна, 

напитки, възнаграждения на служители, наем на техника, оборудване, щандове и др., се 

заплащат от съответните Изложители и Посетители. 

 

7. Програма 

(1) НТК и Изпълнителят ще изготвят и разпространят Програма на Фестивала, включваща 

предвидените атракции.  

 

(2)  Програмата е индикативна и не обвързва НТК и Изпълнителя.  

 

(3)  НТК и Изпълнителят не носят отговорност за съдържанието на Програмата. 

 

8. Посетители. Отказ от достъп 

(1)   Посещението на Фестивала от Посетителите е безплатно. Всички останали разходи от личен 

характер, в т.ч. за храна, напитки, допълнителни услуги, вкл. такива, предлагани от 

Изложители на Фестивала, не се покриват от средствата по Проекта и се заплащат от 

Посетителите или Изложителите, които ги ползват.  

 

(2)  НТК и Изпълнителят могат да откажат достъп до Фестивала на лица в явно нетрезво 

състояние, носещи хладно или огнестрелно оръжие, с предизвикателно поведение или такива, 

които с поведението си заплашват сигурността на останалите Посетители и спокойното 

провеждане на Фестивала.  

 

9. Съгласия от Изложителите и Посетителите 

a. Спазване на приложимото право 

 

Изложителите се задължават изрично, неотменимо и безусловно при участието си във Фестивала, 

независимо под каква форма, да спазват всички приложими нормативни правила и разпоредби, 

относими към тяхната дейност, в т.ч. трудовоправни норми и правила за безопасни условия на 

труд, данъчни закони, правила относно продажба на стоки и услуги, вкл. Закона за туризма, когато 

е приложимо, и др.   

 

b. Обработка на лични данни 
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Изложителите и Посетителите на Фестивала предоставят доброволно лични данни във връзка с 

организирането, провеждането и отчитането на Фестивала. Изложителите и посетителите на 

Фестивала се съгласяват изрично личните им данни да бъдат обработвани за целите, посочени по-

горе, както и да бъдат предоставяни на трети лица-администратори на лични данни при спазване 

на изискванията на Закона за защита на личните данни. 

 

c. Авторски права 

 

Изложителите се задължават да не нарушават авторски и сродни права, както и други права на 

интелектуална собственост.  

 

d. Фото - и видеозаснемане 

 

С участието си на Фестивала Изложителите и Посетителите се съгласяват да бъдат 

фотографирани, записвани и заснемани, включително за използването на този запис за рекламни и 

маркетингови цели на НТК, Изпълнителя, Доставчици или Изложители. 

 

e. Собствена отговорност 

 

Посещението и участието във Фестивала е на собствена отговорност. 

 

10. Бедствие или форс-мажор 

 

В случай на бедствие като пожар, земетресение, наводнение или друго подобно събитие, 

Посетителите и Изложителите са задължени да спазват инструкциите на компетентните органи и 

да следват указанията за евакуация.  

 

11. Изключване на отговорността 

(1) НТК, Изпълнителят, доставчиците, както и техни управители, служители и свързани лица не 

отговарят за провеждането или непровеждането на Фестивала, за изпълнението на програмата, за 

участието на изпълнителите, за броя на посетителите или изложителите, както и други параметри, 

обявени предварително във връзка с Фестивала.  

 

(2) НТК, Изпълнителят, доставчиците, както и техни управители, служители и свързани лица не 

отговарят за вреди или пропуснати ползи вследствие на участие или неучастие на Изложител или 

Посетител на Фестивала, включително при нараняване, телесна повреда, смърт, унищожаване на 

имущество или друго събитие, настъпило по време на Фестивала, не по тяхна вина.   

 

12. Подсъдност 

В случай на спор относно прилагането, неприлагането или тълкуването на Общите условия или на 

отделна тяхна разпоредба компетентен е съответният съд в гр. София.  

 

13. Приемане на Общите условия 

С участието в или посещението на Фестивала Изложителите и Посетителите се съгласяват с 

настоящите Общи условия.  

 


