
Национална изложба на цветя 
с международно участие 

“ ФЛОРА БУРГАС 2021“ 
 
 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

 
ФИРМА:……….......................................................................................................…………………………………………......... 

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:………………………………………………............................................................................. 

МОЛ/ФИЗ.ЛИЦЕ:…………………………………………………………………………………………………………….......... 

ИН по ЗДДС:……………………………………………………………………………………….................................................. 

ЕИК/ЕГН:…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

ТЕЛЕФОН/GSM:………………………………………………………………………………………………………………......... 

ИМЕЙЛ:.................................................................................................................................................................................... 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:………………………………………………................................................................................... 

ЛИЦЕ ЗА  КОНТАКТИ:……………………..........................................................................………………………..………. 

 

ВЪНШНА ИЗЛОЖБЕНА  ПЛОЩ:                                                                      .......................кв.м 

 
ВЪТРЕШНА ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ:                                                                                          
.......................кв.м 
/задължителна за участници предлагащи растения и интериорни решения/   
 

ТЪРГОВСКА ПЛОЩ:                                             ..…….…..……кв.м 

  

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ЕКСПОНАТИТЕ : 

ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ И ЕКСПОНАТИ В ТЪРГОВСКАТА 
ПЛОЩ:......................................................................................................................................................................................... 

ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ И ЕКСПОНАТИ В ИЗЛОЖБЕНАТА 
ПЛОЩ:......................................................................................................................................................................................... 

ДРУГ ВИД ЕКСПОНАТИ:.................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



КОНКУРСИ : 

/Заградете с кръгче, конкурсите, в които бихте желали да се включите/  

1. Най - добър експонат саксийни култури, бонсай и мини градини. 

2. Най - добър експонат от декоративни растения за открити площи ( цветен разсад, 

луковички, дървесна и храстова растителност ). 

3. Най - добър експонат за архитектурно оформление на интериор и екстериор с 

паркови елементи (детски съоръжения, декоративни настилки, паркова мебел, водни 

ефекти, фонтани, осветителни тела и др. ). 

4. Най - добър ръчно изработен художествен експонат (декоративна пластика, 

керамика, дърворезба, саксии и др.). 

5. Конкурс за най – добро естетическо оформление на пазарна площ. 

6. Конкурс за детско творчество. 

 

КОМЕНТАР И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ОРГАНИЗАТОРИТЕ: 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

  

  Изпращаме Ви попълнена и подписана заявка за участие, с която се задължаваме да спазваме 

изискванията на регламента на Националната изложба на цветя с международно участие 

“ФЛОРА- БУРГАС 2021”, както и да внесем еднократна такса в размер на 150 лв. и такси за 

търговска и/или изложбена площ -  5 лв. /кв.м. на ден за заявената от нас, в настоящата 

заявка площ, по сметката на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и 

концерти”. 

Сметка BG33SOMB91303143597200, BIC SOMBBGSF - Общинска банка АД,  

основание: Участие във „Флора Бургас 2021“.  

Таксите ще заплатим след получаване на проформа фактура, в срок до 15.04.2021г.     

 

ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ ИМА СИЛАТА НА ДОГОВОР. 

     

ДАТА :..............2021 г.                                                                                ................................. 

 

                                                        /подпис и печат на участника/ 

Адрес за подаване на заявки: 

Бургас 8000 

бул.”Александровска “ № 26, за изложение „Флора Бургас 2021“ 

електронна поща: floraburgas_2016@abv.bg 

тел./факс: 056 844 274;  

Лице за контакти Мирослава Аргирова – моб.тел.: 0882 121001. 
https://www.facebook.com/floraburgas/  

www.letenteatar.com; 

mailto:floraburgas_2016@abv.bg
https://www.facebook.com/floraburgas/
http://www.letenteatar.com/

