
 1 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  

НА „АВТОМОБИЛЕН САЛОН СОФИЯ 2013“ 
 

 

 

    I. Технически изисквания за изграждане  

                     

    Вътрешни щандове 

 

1. Разрешава се строителство на височина до 5,5 метра на разстояние до 5 метра от дъното на щанда.   

 

2. След зоната от 5 метра от дъното на щанда не се разрешава никакво изграждане на съоръжения / стени, 

огради, въжета, бариери, билбордове и комуникационни материали / възпрепятстващи преминаването на 

посетителите и видимостта към щандовете. Допустимо е единствено поставянето на информационни или 

презентационни съоръжения не по – високи от 1,2 метра. Последната забрана не важи за 1 бр. тотем на 

фирма, с размери   до 1.5 / 5.5 метра. Разположението на тотемите, трябва да бъде съгласувано с 

изложителите на съседните щандове. Не се допуска разполагане на тотем  на разстояние по – малко от 1,2 

метра от границата със съседната площ. 

  

3. За всеки изложен автомобил трябва да бъдат предвидени не по – малко от 30 кв.м. от площа на щанда 

предвидена за експонати. 

 

4. Максималната денивелация между изгражданите подиуми не може да бъде повече от 15 см. 

 

5. Стоящите конструкции / за осветление /  не могат да се използват за преграждане на щандовете. 

 

6. Фермите за осветителни тела не могат да бъдат по ниски от 3,5 м. считано от нивото на щанда.  

 

7. Разстоянието от изложените експонати до границата със съседната площ се определя по следната 

формула: височината на съответния експонат измерена в сантиметри минус 100. Това разстояние не може 

да бъде по – малко  от 0,6 метра. Изключение от тази норма се допуска при декларирано писмено съгласие 

между изложителите на съседни щандове. 
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8. Не могат да бъдат поставяни експонати на разстояние по – малко  от 0,6 метра от границата със съседната 

площ. 

 

9. Забранява се използването на насипни и запрашаващи настилки от изложителите. 

 

10. Забранено е преграждането между площите /със стени, огради, въжета, бариери, билбордове и 

комуникационни материали/. 

 

11. Застрояването на площите не може да надвишава повече от 20% от общата площ. 

 

12. Забранява се застрояването над 50%, на което и да е от лицата на площта. Тази забрана не важи за 

гърбовете на щандовете, когато зад тях е стена. 

 

13. Застрояването трябва да се извършва на пропорционално разстояние от съседните щандове, освен ако 

друго не е изрично уговорено при съгласуване на проектите . 

 

14. При щандове под 100 кв.м. се допуска изключение от изискванията на предходните чл.11 и чл.12. Задължително 

условие за действието на тази норма е предварителното представяне от съответния изложител на 

организаторите на проект на щанда  и съгласуването на същия със посочен от организаторите архитект. Ако 

тези щандове се разположени между щандове на фирми – изложители на автомобили, се забранява 

изграждането на каквито и да са съоръжения на височина над 1.2 м. /в това число бунгала, стени, огради, 

въжета, бариери, билбордове и комуникационни материали/. 

 

 

     Външни щандове 

 

 

1. Разрешава се строителство на разстояние до 5 метра от дъното на щандовете, които граничат със стени.  

Това ограничение не важи за площите, които не граничат със стени. 

 

2. След зоната от 5 метра от дъното на щанда / за щандовете граничещи със стени / не се разрешава никакво 

изграждане на съоръжения / стени, огради, въжета, бариери, билбордове и комуникационни материали / 

възпрепятстващи преминаването на посетителите и видимостта към щандовете. Допустимо е единствено 

поставянето на информационни или презентационни съоръжения не по – високи от 1,2 метра. Последната 

забрана не важи за 1 бр. тотем на фирма, с размери до 1.5 / 5.5 метра. 
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3. За щандовете, които не граничат със стени, не се разрешава никакво изграждане на съоръжения / стени, 

огради, въжета, бариери, билбордове и комуникационни материали / възпрепятстващи преминаването на 

посетителите и видимостта към щандовете. Допустимо е единствено изграждането на бунгало и поставянето 

на информационни или презентационни съоръжения не по – високи от 1,2 метра. Последната забрана не 

важи за 1 бр. тотем на фирма, с размери до 1.5 / 5.5 метра.  

 

4. Не могат да бъдат поставяни експонати на разстояние по – малко от 0,6 метра от границата със съседната 

площ. 

 

5. Застрояването на площите не може да надвишава повече от 20% от общата площ. 

 

6. Забранява се застрояването над 50%, на което и да е от лицата на площта. 

 

7. Застрояването трябва да се извършва на пропорционално разстояние от съседните щандове, освен ако 

друго не е изрично уговорено при съгласуване на проектите . 

 

8. За всеки изложен автомобил трябва да бъдат предвидени не по – малко от 30 кв.м. от площа на щанда 

предвидена за експонати. 

 

9. Максиималната денивелация между изгражданите подиуми не може да бъде повече от 15 см. 

 

10. Забранява се използването от изложителите на насипни и запрашаващи настилки и материали. 

 

11. Забранено е преграждането между площите /със стени, огради,  въжета, бариери, билбордове и    

 комуникационни материали /. 

 

12. При щандове под 100 кв.м. се допуска изключение от изискванията на предходните чл.5 и чл.6. 

      Задължително условие за действието на тази норма е предварителното представяне от съответния изложител  

на организаторите на проект на щанда  и съгласуването на същия със посочен от организаторите архитект. 

 

    II. Правила за участие на изложения 

 

1. В срок до 15.02.2013 г. фирмите – членове на ААП, заявили участие на “Автомобилен салон София 2013”, да 

представят на УС документи от производителя на съответната марка моторни превозни средства, 

удостоверяващи техния статут на официални представители на същата марка, както и удостоверение за 

актуално състояние на фирмата. В срок до 08.03.2013 г. да заплатят авансова вноска в размер на 20 % от 
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сумата за заявените и одобрени от ОС на ААП площи, а останалите 80 % - не по – късно от 01.05.2013 г. 

Невнасянето на пълната сума по сметката на Асоциацията в определения срок 01.05.2013 г., дава право на 

ААП да се разпорежда със заявената площ на съответната фирма. В този случай, както и при отказ от 

участие на съответната фирма, авансовата вноска остава в полза на ААП. 

 

2. Изложителят трябва да попълни и предостави на Организаторите /ААП или негов представител / заявка-

договор и всички необходими документи в пакет и в посочените по-долу срокове.  

 

3.   Представянето на заявка-договор за участие не по-късно от 08.03.2013 г. за членове на ААП и не               по-    

късно от 16.05.2013 г. за нечленове на ААП е недвусмислено свидетелство за намеренията на подателя му. 

Той предполага приемането на Общите условия, Техническите изисквания, Формулярите, Вътрешния ред на 

изложбения център, както и всички правила и разпоредби, свързани с организирането и провеждането на 

Изложението на територията на Изложбения център.  

     Организаторите си запазват правото да не приемат заявка-договор за участие.  

 

4.  Ако заявката за участие на нечленове на ААП бъде изпратена след крайния срок 16.05.2013 г., 

Организаторите имат правото да вземат еднолично решение за приемането или отхвърлянето на заявката без 

да се задължават да обосновават решението си.     

             

5.   Условие за участие на Изложението е представянето на схема на щанда с приложени чертежи съдържащи   

се в проекта: 

- Ситуация – разглежданата площ как контактува с околните площи, стени и пътеки 

- План на изложбената площ с нанесени обзавеждане и експонати 

- Разпределение с обзавеждане (и за двете нива ако щандът е на два етажа) 

- Всички фасади 

- Напречен и надлъжен разрез 

- Софит (появи се проблем с навлизане на осветителни ферми от една изложбена площ в 

съседната) 

- Визуализация 

 

6.   Задължително е чертежите да бъдат котирани. 

 

7.   Всички проекти за изграждане на щандове на членове на ААП се съгласуват в срок до 06.05.2013 г., а за 

нечленове на ААП – се съгласуват в срок до 16.05.2013 г. с определения от УС на ААП архитект.  
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8.   Задължително се представя на Организаторите проекта на щанда, дори и когато същия няма да се 

застроява, като се посочат изрично  броя и разположението на експонатите, обзавеждането и рекламите. 

       Представеното копие на проекта за съгласуване задължително остава на разположение на Организаторите 

и не се връща. 

 

9.   Допускат се до участие експонати - леки автомобили, със сертификат от производителя за категория М1 , 

фабрично произведени с до 8+1 места, като същия брой места е максимално допустимия за съответния 

модел. На “Автомобилен салон София 2013” могат да се излагат и мотори, скутери, скуад-ове, велосипеди. 

 

10.   Изложителите нямат право да използват звуково оформление шумът, от което причинява дискомфорт на 

останалите Изложители или посетителите. Силата на звука не трябва да надвишава 75 децибела.            В 

рамките на Изложението Организаторите ще следят нивата на шума на всеки отделен щанд с акустична 

апаратура с цел мигновено установяване на нарушенията от страна на Изложителите.  

Организаторите имат право да предприемат адекватни мерки за налагане спазване на гореспоменатите 

изисквания.  

Организаторите си запазват правото да забранят провеждането на шоу програми, причиняващи прекалено 

високи нива на шум и в случаите на продължително неспазване на изискванията дори да прекъснат 

електрическото захранване на щанда, като тяхното решение е окончателно.  

 

11.  Забранява се поставянето на надписи по експонатите и щандовете, освен: технически характеристики, 

емблеми/стикери за получени награди от съответния модел, надписа “премиера” – когато моделът се 

представя за първи път в страната, базова цена на модела и цена на конкретния експонат. 

 

12.   Забранява се разпространяването на  информация за промоции, отстъпки, безлихвени лизинги, кредити и 

др., под каквато и да е форма, извън щанда на съответния изложител. Допустимо е този вид информация да 

присъства в раздаваните ценови листи и каталози. 

 

13.   Тест-драйв автомобилите могат да бъдат паркирани единствено на специално изграден за целта паркинг. 

Забранено е използването на паркоместа за изложбени площи или за паркиране на автомобили за тест-

драйв. 

 

14.    За времето на автомобилното изложение не се препоръчва провеждането на рекламни, промоционални и 

търговски мероприятия извън територията на изложението.  

 

15.    Определя се ширина на основните пътеки до 4 метра и се създава равнопоставено положение на 

щандовете в залите. 
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16.  Цялата отговорност по стабилността на оборудването и съответствието му с противопожарните разпоредби 

принадлежи на Изложителя. Организаторите  са напълно освободени от отговорност за всякакви щети, 

причинени от дизайнерски или конструктивни дефекти, включително и от такива произтичащи от графични 

обекти, намиращи се в заеманото от Изложителя пространство. 

 

17.   Разпределянето на щандовете попада изключително в компетентността на Организаторите. Те имат правото 

да се разпореждат изцяло по тяхно усмотрение.  

       На всякакви специални изисквания и предложения, идващи от страна на Изложителите ще се гледа като на 

такива с пожелателен характер. Те няма да възпрепятстват или поставят под въпрос Участието и следователно 

ще се числят като неприложими.   

       В допълнение Организаторите имат право да преместят, редуцират или променят изложбената площ на вече 

разпределен щанд, като това не дава право на Изложителя да предявява претенции за компенсации или 

обезщетения от какъвто и да било вид. 

 

18.  Всеки Изложител, който представи убедителни и основателни причини за невъзможността си да участва в 

изложението може да поиска анулиране на договора, като изрично упомене причините за своя отказ и 

изпрати писмено известие до Организаторите в срок поне 60 дни преди официалното откриване на 

изложението. Този отказ не може да бъде в ущърб на правото на Организаторите да задържат авансово 

внесения депозит и да предявяват претенции за обезщетение за евентуалните бъдещи вреди.  

       Ако известието за отказ от участие в изложението е изпратено по-малко от 60 дни преди откриването на 

Изложението, от Изложителя ще се очаква да заплати не само авансово внесения депозит, но и пълната сума 

по участието си. Организаторите запазват правото си да предявят допълнителни изисквания за компенсация за 

причинени щети.  

       При тази ситуация Организаторите могат да се разпореждат с щанда както сметнат за подходящо, 

включително и да го преотстъпят на други Изложители.  

       Организаторите са тези, които ще решават за законовата съобразност на причините за отказ от участие на 

фирмата в изложението.  

          

19.  Условията важат за всички изложители независимо дали са членове на Асоциацията или не,                     с 

изключение на т.II-1, която не важи за фирми - нечленове на ААП. 

 

            

   III. Санкции 

 

1. При нарушаване на техническите изисквания за изграждане на щандовете, констатирано от  
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администрацията на ААП преди официалното откриването на автосалона, когато нарушението може да 

бъде отстранено своевременно - нарушителите се предупреждават писмено да отстранят нарушението.  

 

2. При нарушаване на техническите изисквания за изграждане на щандовете, когато нарушението може да 

бъде отстранено своевременно, констатирано от администрацията на ААП преди официалното откриване 

на автосалона и нарушителите са предупредени писмено да отстранят нарушението, но не са предприели 

необходимите действия и след официалното откриване на изложението, ОС на ААП оторизира Управителния 

съвет да налага глоба на нарушителите – 750 лв. на ден през време на изложението,  за всяко нарушение. 

Глобата се налага въз основа на предложение на администрацията на ААП до УС. 

 

3. При нарушаване на техническите изисквания за изграждане на щандовете, констатирано от 

администрацията на ААП, когато нарушението не може да бъде отстранено своевременно и представлява 

разминаване между одобрен проект и изграден щанд – ОС на ААП оторизира   Управителния съвет да 

глобява нарушителите по 5000 лв. както и при следващото изложение в гр.София, нарушителите да имат 

право да участват единствено на външни площи, до размера на определения минимален модул /ако има 

такъв/. Глобата се налага въз основа на единодушно решение на Управителния съвет. 

 

4. Ако горното нарушение е свързано с увеличаване на изложбената площ, над допустимите височини и 

размери, под формата на по-високи стени или прикрепени към тях рекламни материали и др., то ОС на ААП 

оторизира Управителния съвет да изиска нарушителите да заплатят тази допълнителна площ по цени за 

излагане на рекламни материали. Управителният съвет взема своето решение с пълно единодушие. 

 

5. При нарушаване на изискванията за участие на изложения, констатирано от администрацията на ААП и след 

писмено уведомление до нарушителя, когато нарушението не може да бъде отстранено своевременно или 

нарушителят отказва да го отстрани своевременно – ОС на ААП оторизира Управителния съвет да налага 

глоба на нарушителите в размер на 1500 лв. на ден през време на изложението, за всяко нарушение. Глобата 

се налага въз основа на решение на Управителния съвет. 

 

6. При нарушаване на разпоредбите на т.II-9 и II-10, ОС на ААП оторизира Управителния съвет да налага глоба 

в размер на 5000 лв. Глобата се налага въз основа на решение на Управителния съвет. Неправомерно 

изложените експонати се отстраняват незабавно от щанда, а когато това е невъзможно се ограждат с 

конструкция за сметка на изложителя така, че да не бъдат видени от посетителите.  

 

7. В случаите на доказано нарушение на чл. II-11 или ако Организаторите получат оплакване за причинени вреди 

или искания за компенсации от другите Изложители и/или Посетители, свързани с неспазване на тази 

разпоредба, Организаторите ще предприемат съответни действия срещу нарушителите. В такива случаи 
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загубите на засегнатите лица ще бъдат възстановявани от гаранционния депозит. 

 

8. За всички нарушения извън горепосочените, ОС на ААП оторизира Управителния съвет да налага глоба  на 

нарушителите в размер на 1000 лв. за всяко нарушение. Глобата се налага въз основа на решение на 

Управителния съвет. 

 

9. Констатираните нарушения се описват в протокол. Извлечение от посочения констативен-протокол се връчва 

на нарушителите, което е и основание за заплащане на наложените глоби.  

 

10. Наложените глоби се превеждат по банковата сметка на Асоциацията, в срок до два работни дни след 

връчване на уведомление за решението на УС на ААП. 

 

11. При нарушение на разпоредбата на т.III -10 УС на ААП предлага на ОС на ААП съответната фирма да бъде 

изключена от Асоциацията на основание чл.12.2 от Устава на ААП. 

 

12. При констатирани нарушения и налагане на санкции на фирми, чиито представители са членове на УС на 

ААП, тези членове не участват при взимане на решения по параграф  III от настоящите правила. 

 

 

 

 

 

 

                                                               София..... …......…....…….2013 
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