
 

И З И С К В А Н И Я 
при проектиране и изграждане в изложбените зали на  

комплекс ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР гр.София  
 

1. Минимално допустимата височина на едноетажен изложбен щанд е 2,5 м, максимална – 3 м. Отделните 
елементи от изложбения щанд (до 20% от площта) могат да бъдат високи до 5 м, без местата под офисите в 
зали 1 и 4. Същите трябва да бъдат на 1 м разстояние от съседните изложбени щандове. 

2. Не се разрешава поставянето на фирмени идентификационни елементи на разстояние по-малко от 1 м от 
съседните изложбени щандове. 

3. Изложбените щандовете задължително трябва да имат плътна стена към съседните такива. 
4. Двуетажните изложбени щандове могат да бъдат високи до 6 м. 
5. Всички елементи от изложбеният щанд трябва да бъдат в рамките на ангажираната площ (не се разрешава 

конзолно излизане над ходовите пътеки). 
6. Максималната височина на изложбен щанд, разположен във фоайето, е 3 м. 
7. Максималното натоварване върху пода на изложбената зала е 900 кг/кв.м. 
8. Експонатите в изложбените щандове, разположени във фоайето, следва да бъдат върху подложка, която да 

предпазва от директен контакт с подовото покритие на фоайето и с тегло не повече от 100 кг равномерно 
разпределен на 1 м2. Във фоайето на зали 5 и 6 не се разрешава разполагането на изложбени щандове и 
експонати. 

9. Максималното натоварване на основни носещи конструкции в изложбените халета (9 метра височина) е 
окачване на елементи с тежина до 300 кг на точка (съгласно приложена схема), но във всеки случай не повече 
от 900 кг на страна, на една греда. В период на годината с възможни снеговалежи (месец октомври – месец 
март), предвидените параметри в тежината на окачваните елементи са до 100 кг на точка (съгласно схема), но 
не повече от 300 кг на страна на греда.  

10. Монтажни работи по основната носеща конструкция могат да бъдат извършвани само след съгласуване на 
проекта.  

11. Интер Експо Център предлага услуга за извършване на монтажни работи, съгласно условията на приложение № 
1 към основния договор. 

12. Окачването може да се извършва само с въжета, изолирани с мек материал на местата контактуващи с 
металната греда. Всички материали и елементи за окачване върху конструкцията се осигуряват  от 
изложителите.  

13. В случай, че бъдат нанесени щети по носещата конструкция, при премостването на гредите с въжета и 
монтажните работи не са извършени от страна на Интер Експо Център, то причинените повреди се заплащат в 
троен размер. Финансовата отговорност се носи от фирма – участник в изложението; 

14. Максималната мощност на електрозахранването на точка: 
За 380 V – 32 А 
За 220 V – 16 A 

15. Ел. захранването на изложбените щандове се осъществява от технологични канали в точките, посочени на 
схемите на зали 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Фермите за осветителни тела не могат да бъдат по-ниски от 3,50 метра от 
нивото на щанда и не могат да се използват за преграждане на щандове; 

16. За консуматори, изискващи непрекъснато захранване с ел. енергия с напрежение 220 V /хладилни съоръжения/ 
необходимата ел. мощност се заявява допълнително. 

17. За изложбен щанд или бунгало, разположени на открита площ, ел. захранването за осветлението 
задължително трябва да е на отделен токов кръг с възможност за изключване. 

18. Захранването с вода, заустването /включването/ в канал и инсталирането на телефон и интернет мрежа в зали 
1, 2, 3, 4, 5 и 6 се осъществява от технологичните канали.  

19. Електропроводниците да се полагат по негорими конструкции и повърхности. Изключение се прави само, ако са 
с трудногорима защитна обвивка, или са положени в трудно горими тръби или кожуси; Изложбеният щанд да е 
оборудван с разпределителни ел. табла за временни инсталации. Не се допуска използването на нестандартни 
ел. табла за захранването на временните ел. инсталации. Забранява се инсталирането на експонати и 
електроуреди със сумарна мощност, по-голяма от заявената. 

20. Не се разрешава при изграждането на изложбените щандове: 
 
▪ Извършване на действия, които увреждат стените, подови настилки, тавани или други конструктивни 

елементи на изложбените зали; Изграждане на осветителни тела не може да бъде по-ниска от 3,50 м от 
нивото на стойката и не може да се използва за затваряне на трибуните. 

▪ Да се използват носещите конструкции (основни и спомагателни) на изложбената зала за окачване на 
конструктивни елементи от изложбения щанд без писмено съгласие от техническите служби и 
проектантския отдел; 

▪ Да се извършват заваръчни, пробивни и други дейности по конструкциите в изложбената зала; 
▪ Да се използват лесно запалими или вредни за здравето на хората материали; 
▪ Да се използват за изграждане на изложбени щандове и бунгала леснозапалими материали. При 

използването на такива материали, проектите се приемат само след съгласуване с Противопожарните 
служби; 

▪ Да се окачват хоругви, транспаранти и фирмени знамена по носещите конструкции в залите, без това да се 
съгласува предварително с техническите служби и проектантския отдел. 
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21. Задължително да се осигури свободен достъп до противопожарните кранове и безпрепятствена работа на 
пожароизвестителната инсталация. 

22. Задължително да се спазват правилата за престой и паркиране на територията на комплекса, съгласно 

приложената схема. 

 
 
 

 
   

 
 

ЗА ОРГАНИЗАТОРА:                 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 


