
18. За ползване на услуги предоставени от Експозиционен център „Флора“ 

Бургас: 

 1. Ползване на зали 

 1.1. Кръгла зала за единични събития   

 - за 1 час вкл. ДДС 20,00 лв. 

 - до 4 ч. вкл. ДДС 60,00 лв. 

 - за цял ден вкл. ДДС 100,00 лв. 

 1.2. Зала 1 за единични събития    

 -  за 1 час вкл. ДДС 30,00 лв. 

 -  до 4 ч. вкл. ДДС 90,00 лв. 

 -  за цял ден вкл. ДДС 200,00 лв. 

 1.3. Зала 2 за единични събития   

 -  за 1 час вкл. ДДС 65,00 лв. 

 -  до 4 ч. вкл. ДДС 150,00 лв. 

 -  за цял ден вкл. ДДС 250,00 лв. 

 1.4. Зала 3 за единични събития    

 -  за 1 час вкл. ДДС 55,00 лв. 

 - до 4 ч. вкл. ДДС 110,00 лв. 

 -  за цял ден вкл. ДДС 200,00 лв. 

 1.5. Зала 4 за единични събития    

 -  за 1 час вкл. ДДС 55,00 лв. 

 -  до 4 ч. вкл. ДДС 110,00 лв. 

 -  за цял ден вкл. ДДС 200,00 лв. 

 1.6. Зала 5 за единични събития    

 -  за 1 час вкл. ДДС 15,00 лв. 

 -  до 4 ч. вкл. ДДС 45,00 лв. 

 -  за цял ден вкл. ДДС 100,00 лв. 

 1.7. Зала 2 за конференции с включено 

стандартно озвучаване и мултимедия 
  

 -  за 1 час вкл. ДДС 80,00 лв. 

 -  до 4 ч. вкл. ДДС 200,00 лв. 

 -  за цял ден вкл. ДДС 300,00 лв. 

 1.8. Външни търговски площи  

 -  на ден на кв.м вкл. ДДС 5,00 лв. 

 -  на площи с осигурени търговски 

маси на ден на кв.м 

вкл. ДДС 7,00 лв. 

 1.9. Външни търговски щандове    

 - на стак маси на ден на кв.м вкл. ДДС 5,00 лв. 

 1.10. Наем на външни изложбени 

площи 
 

 -  на ден за кв.м вкл. ДДС 5,00 лв. 

 1.11. Сцена във вътрешния двор на 

центъра за провеждане на мероприятия 

 

 -  за 1 час вкл. ДДС 50,00 лв. 

 -  до 4 ч. вкл. ДДС 100,00 лв. 

 -  за цял ден вкл. ДДС 200,00 лв. 

 1.12. Пространството пред централния 

вход за провеждане на мероприятия 

 

 -  за 1 час вкл. ДДС 50,00 лв. 



 -  до 4 ч. вкл. ДДС 80,00 лв. 

 -  за цял ден вкл. ДДС 120,00 лв. 

 1.13. Целия Експозиционен център 

Флора Бургас /без зала 5/ - за месец 

април, май, септември, октомври; 

 

 - за цял ден вкл. ДДС    1000,00 лв. 

 - до три дена вкл. ДДС    2600,00 лв. 

 - до седем дена вкл. ДДС    5000,00 лв. 

 - за месец вкл. ДДС   20 000,00 лв. 

 1.14 Целия Експозиционен център 

Флора Бургас /без зала 5/ - за месец 

юни, юли, август; 

 

 - за цял ден вкл. ДДС    2000,00 лв. 

 - до три дена вкл. ДДС    5200,00 лв. 

 - до седем дена вкл. ДДС    10000,00 лв. 

 - за месец вкл. ДДС   40 000,00 лв. 

 1.15 Целия Експозиционен център 

Флора Бургас /без зала 5/ - за месец 

ноември, декември, януари, февруари, 

март; 

 

 - за цял ден вкл. ДДС    850,00 лв. 

 - до три дена вкл. ДДС    2400,00 лв. 

 - до седем дена вкл. ДДС    4200,00 лв. 

 - за месец вкл. ДДС   15 000,00 лв. 

 2. Ползване на Презентационна техника 

 2.1. Базисна - преместваем екран и 

проектор  

    

 -  за 1 час вкл. ДДС 10,00 лв. 

 -  до 4 ч. вкл. ДДС 20,00 лв. 

 -  за цял ден вкл. ДДС 40,00 лв. 

 2.2. Мултимедиен проектор DLP 

6000ANSI Lum 1920x1200 ; 2000: 

    

 - На събитие до 4 часа вкл. ДДС 80,00 лв. 

 - На събитие до 8 часа вкл. ДДС 145,00 лв. 

 - На събитие до 12 часа вкл. ДДС 200,00 лв. 

 2.3. 180 градусова проекция    

 - на час вкл. ДДС 400,00 лв. 

 2.4. Преносим екран с платно за предна 

прожекция /406 х 310/ 4:3 

    

 -  за събитие до 4 часа вкл. ДДС 55,00 лв. 

 -  за събитие до 8 часа вкл. ДДС 95,00 лв. 

 -  за събитие до 12 часа вкл. ДДС 135,00 лв. 

 2.5. Преносим екран с платно за предна 

прожекция /300 х 230/ 4:3 

    

 -  за събитие до 4 часа вкл. ДДС 45,00 лв. 

 -  за събитие до 8 часа вкл. ДДС 85,00 лв. 

 -  за събитие до 12 часа вкл. ДДС 120,00 лв. 



 2.6. Презантационен монитор  - LCD 

50",HDMI x2, DVI-D, PC-IN,RS-232C, 

LAN 

    

 - 30 сек до 30 излъчвания на ден вкл. ДДС 30,00 лв. 

 3. Ползване на Озвучаване 

 3.1. Безжичен микрофон на ден вкл. ДДС 10,00 лв. 

 3.2. Широкообхватен микрофон на ден вкл. ДДС 10,00 лв. 

 3.3. Кабелен микрофон  на ден вкл. ДДС 10,00 лв. 

 3.4. Ползване на стандартно озвучаване 

1,5 KW  (2 тонколони, миксер, cd 

плеър, до 3 кабелни микрофона)  

    

 - На събитие до 4 часа вкл. ДДС 50,00 лв. 

 - На събитие до 8 часа вкл. ДДС 80,00 лв. 

 -На събитие до 12 часа вкл. ДДС 110,00 лв. 

 3.5. Ползване на мобилно озвучаване в 

рамките на град Бургас 1,5 KW  (2 

тонколони, миксер, cd плеър, до 3 

кабелни микрофона) - с осигурен 

транспорт 

    

 - На събитие до 4 часа  вкл. ДДС 170,00 лв. 

 - На събитие до 8 часа  вкл. ДДС 290,00 лв. 

 -На събитие до 12 часа вкл. ДДС 430,00 лв. 

 3.6. Ползване на мобилно озвучаване в 

рамките на град Бургас 1,5 KW  (2 

тонколони, миксер, cd плеър, до 3 

кабелни микрофона) - БЕЗ осигурен 

транспорт 

    

 - На събитие до 4 часа  вкл. ДДС 150,00 лв. 

 - На събитие до 8 часа  вкл. ДДС 270,00 лв. 

 -На събитие до 12 часа вкл. ДДС 410,00 лв. 

 3.7. Ползване на  озвучаване до 10 KW 

за мероприятие до 4 часа – (line array 

система, цифров миш. пулт. 4 

безжични микрофона, cd  плеър, 10 

кабелни мирофона, 4 широкообхватни 

микрофона)  

вкл. ДДС 650,00 лв. 

 4. Ползване на мобилна презентационна техника до 4 часа 

  4.1. Ползване на 1 практикабел с 

размери 2х1м /без монтаж и транспорт/  

вкл. ДДС 8,00 лв. 

 4.2. Екран 4х3 м . със задна проекция  вкл. ДДС 48,00 лв. 

 4.3.  Проектор 3М 5 500 лумена вкл. ДДС 80,00 лв. 

 4.4. Комплект проектор 3М 5 500 

лумена + екран 4х3м. задна проекция  

вкл. ДДС 115,00 лв. 

 4.5. Екран 4х5 м. предна проекция вкл. ДДС 160,00 лв. 

 4.6. Проектор 16 000 лумена вкл. ДДС 600,00 лв. 

 4.7. Проектор 16 000 лумена  с екран 

4х5 м. предна проекция 

вкл. ДДС 720,00 лв. 

 5. Ползване на Осветление 



 5.1. Ефектно осветление LED PAR 64 

36x3W RGBW /брой за ден/ 

вкл. ДДС 6,00 лв. 

 5.2. Ефектно осветление MAC 101 in 

cardboard box /брой за ден/ 

вкл. ДДС 40,00 лв. 

 5.3. Ефектно осветление  RUSH MH 1 

LED Profile (180W LED) /брой за ден/ 

вкл. ДДС 48,00 лв. 

 6. Ползване на конферентна и преводаческа система 

 6.1. Конферентна система      

 -  за мероприятие до 4 часа вкл. ДДС 50,00 лв. 

 -  за мероприятие до 8 часа вкл. ДДС 80,00 лв. 

 -  за мероприятие до 12 часа вкл. ДДС 110,00 лв. 

 6.2. Преводаческа система - до 12 часа 

/без преводачи/ 

вкл. ДДС 300,00 лв. 

 7. Изложения 

 7.1. Цена за участие - еднократно 

заплащане на кв.м 

вкл. ДДС 30,00 лв. 

 7.2. Цена за излагане на търговска 

продукция по време на Изложения, 

организирани от Община Бургас -  

заплащане на кв.м за ден 

вкл. ДДС 5,00 лв. 

 8. Ползване на роял за частни събития 

и мероприятия на територията на 

експозиционен център Флора 

вкл. ДДС 150,00 лв./ на събитие 

 9. Ползване на инвентар /без вкл. 

Транспорт/ 

 

 9.1. Пластмасов стол вкл. ДДС 1,00 лв./бр./на ден 

 9.2. Сгъваема маса вкл. ДДС 2.00 лв. /бр./ на ден 

 9.3. Конферентна маса – 2 м. на 1 м.  вкл. ДДС 5,00 лв. /бр./ на ден 

 9.4. Бар-маса вкл. ДДС 10,00 лв./бр./ на ден 

 
 


