
 
ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА НАЦИОНАЛЕН ЩАНД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРИЯ 
КАТО АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2013 – 2015 г. 
 
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ 
 

1. Концепция и идеен 3D проект за модулен национален щанд, адаптируем към площи с 

размери от 423, 320, 550, 350 и 292 кв.м., които са с единна визия, съгласно приложени схеми, 

размери и разположения на щандовете на долуизброените изложения: 

WTM – Лондон, Великобритания, съгласно приложени схеми 

ITB – Берлин, Германия, съгласно приложени схеми 

INTOURMARKET – Москва, Русия, съгласно приложени схеми 

МIТТ – Москва, Русия, съгласно приложени схеми 

UITT – Киев, Украйна, съгласно приложени схеми 

 

2. Представяне на 3D идейни проекти на български щанд за изложения WTM – Лондон, 

Великобритания, МIТТ – Москва, Русия и ITB – Берлин, Германия, реалистично 

пресъздаващи идейно-художествения проект. 

 

3. Представяне на техническо описание на проектите (препоръчана конструкция; описание на 

материалите, параметри на елементите – конструктивни и художествени, осветление и 

електричество, технически изисквания за изпълнение и др.).  

 

4. План-скици, разгъвки за изпълнение на проекта към площи с размери 423, 320, 550, 350 и 

292 кв.м. с включени проекти за осветление на работните площи и художествените елементи. 

 

5. Представяне на всеки от проектите (за размери на площта съответно 423, 320, 550, 350 и 

292 кв.м.). Формат с възможност за триизмерно разглеждане. 

 

6. Използват се съвременни техники и иновационни подходи при рекламното представяне на 

България като целогодишна туристическа дестинация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ (ПРЕПОРЪЧАНА КОНСТРУКЦИЯ; 
ОПИСАНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ, ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ – 
КОНСТРУКТИВНИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ, ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДР.). 
 

ПОДОВО ПОКРИТИЕ 

Подиум с дебелина мин. 4см ПДЧ с меламиново покритие – цвят бял, като:  

- Проектът предвижда подът на щанда де се повдигне на височина 4 см. Състои се от ПДЧ 

1.8 мм върху подложна дървена конструкция с дебелина 2 см, покрита с ПДЧ плоскости, 

ламинирани в бяло, обкантени с алуминиева декоративна лайсна. От четирите страни на 

всеки щанд, с формата на дъга линия, се поставя графика с различна тематика спрямо 

заложените акценти. 

- Повдигнатият под осигурява безпроблемното преминаване на всички комуникации.    

- Монтиране на минимум 2 бр. рампи за хора в неравностойно положение, от двете 

противоположни дълги страни на щанда. 

 

КОНСТРУКЦИЯ НА ЩАНДА 

Конструкцията на щанда е дървена с пана от МДФ. Върху тях се опъва печатан винил с 

визията. Тя е с височина 6 м и с дължина 7 м, свързани помежду си с дъгообразна 

конструкция, върху която се опъва винил с графика. 

Отделните помещения (приемна, складове, гардеробни, кухня) са разположени в двата 

основни обема. 

Върху изпъкналата дъга на обемите, на височина 6 м се монтират светещи обемни букви 

БЪЛГАРИЯ, на съответния език на изложението, с височина на буквата 1м. Под тях се окачват 

ЛЕД-екраните с площ от 9 кв.м всеки един. 

Осветителните ферми  следва да бъдат окачени от тавана на залата и да следват контурите на 

щанда, да бъдат на височина минимум 6 метра от пода на залата. Осветителните ферми следва 

да бъдат оборудвани с металхалогенни прожектори  с топла светлина мин. 400 W всеки един 

от тях. Разстоянието между прожекторите да бъде мин. 2 м. 

От конструктивна гледна точка на четири места, дъгата носеща винила, се окачва на спуснати 

от тавана метални въжета. 

По периферията на тематичните ивици се изграждат дескове, разделени помежду им със 

стъклени преградни стени. Стъклото е закалено, 8 мм, каширано двустранно с перфорирано 

ПВЦ фолио с графика. Двустранно, в предната част откъм посетителя, се поставят лого и 



надпис с името на фирмата - съ-изложител и LED мониторите. Над тях на височина 1.4 м се 

поставят логата и имената на съ-изложителите. 

 

АЛУМИНИЕВИ ФЕРМИ 

Алуминиева модулна система, издигната на височина 6 м, предназначена за окачване на 

металхалогенните прожектори, на винилите с графиката и на обемните светещи букви.  

 

ОБЕМНИ СВЕТЕЩИ НАДПИСИ 

На височина до 6 м, диагонално на късите страни на щанда, върху винила, се монтират 

обемните светещи надписи БЪЛГАРИЯ на езика на изложението - 2 броя. Височината на 

буквата е 1 м. Изработват се от кристален опалнобял плексиглас, осветен отвътре с LED-

източници. 

ВИЗИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЩАНД 

Върху винила се отпечатват фотоси на висока резолюция, съотносими по между си. Те са 

съобразени с цялостната графична концепция на дестинация България. 

ОСВЕТЛЕНИЕ 

Осветлението на щанда се осъществява посредством металхалогенни вани х 400 W и ПАР-

прожектори х 1000 W, осветяващи в топъл жълт цвят, близък до слънчевата светлина, 

характерна за България, като целогодишна туристическа дестинация. Разстоянието между 

прожекторите да бъде мин. 2 м. 

Металхалогенните вани осветяват равномерно изображението. ПАР-прожекторите акцентират 

върху определени зони на изображението. Осветлението се монтира на алуминиевите ферми, 

спуснати от тавана на халето.  

Осветителните тела са насочени към графиките, към работните места, към деск-рецепцията на 

МИЕ, към приемната и бара.  

Барът е осветен допълнително с осветителни тела, тип пендели, топло осветление. 

 

Електрическата инсталация, както и заявката за електроснабдяване на щанда, трябва да бъдат 

съобразени с консуматорите на щанда – осветление, ЛЕД екрани, ЛЕД-монитори, озвучаване, 

кухненско оборудване, и др. 

 

Изисквания по отношение на пространственото оформление и функционалност на 
националния щанд 
 



Конфигурацията на десковете и конструкцията дават възможност в централната част на щанда 

да се поставят дивани, посетителски столове и ниски маси за допълнителен комфорт на 

изложителите. 

 

Повдигането на графиката от 3 м нагоре в средната част на щанда, позволява центъра на 

щанда да е свободен. 

 

Проектът предвижда достатъчно пространство за свободно движение отвън навътре към 

центъра на щанда (допълнителни входове и коридори на щанда). 

 

Предложеното пространственото оформление и функционалност на щанда предлага 

достатъчно възможности за вариране в броя на регионалните/продуктови зони, на отделните 

работни пространства за съизложителите, на тяхното разполагане на щанда, в зависимост от 

окончателните заявки на съизложителите. 

 

Предложените форма и размери на десковете на работните места за съизложителите не 

създават илюзия за преграда между клиент и участник. От друга страна осигуряват комфорт и 

самостоятелност на съизложителите един от друг. 

 

Работните пространства на съизложителите се оформят както следва: 

Всяко работно място се оборудва с бар-стол за участниците, плотове от ламинирано ПДЧ с 

минимум четири стола, заключващо се шкафче за брошури с рафтове, с достатъчна големина 

за поставяне на рекламно-информационни материали, щендер за проспектни материали А4, 

работна маса с минимум 4 броя столове в бял цвят, DVD с USB порт 

На всяко едно работно място на съизложителите се монтира LED монитор на максимално 

видимо от посетителите и гостите  място.  

Деск-рецепцията на МИЕ е оформена както следва: 

3 бар-стола в бял цвят, стелажи за брошури, деск с 2 броя заключващи се шкафа с рафтове и 

се разполага на лицевата къса страна на щанда (пред приемната на МИЕ). 

 

Зад деск-рецепцията, в един от основните обеми, се разполага приемната на МИЕ. Тя се 

оборудвана с овална стъклена маса за 6 души, 6 бр. столове от прозрачен плексиглас, шкаф, 

диван, ЛЕД-монитор 42 инча, закачалка, 2 броя кабелни интернет връзки. На стените се 

разполагат пана с тематични снимки. 

 

Обособяват се две самостоятелни заключващи се складови помещения (за МИЕ и за фирмите–

съизложители), оборудвани със стелажи, рафтове, гардеробна със закачалки за връхни дрехи. 

 

Кухнята-бокс и откритият бар се оформят в централното обемно тяло. Около бара се оборудва 

зона за дегустации на храни и напитки. Той следва да е обзаведен и оборудван бар с 

необходимото оборудване за презентиране и дегустиране на вина и напитки и традиционни 

специалитети: бар плот с височина 120 см – цвят бял, бар столове – 6 бр. цвят бял, маси със 

стъклен плот - минимум 4 бр., столове /прозрачен плексиглас/ – минимум 16 бр., кафе 

машини бр. 2, ледогенератор, автомат за наливна бира с възможност  за разливане на мин. 2 

вида качествена българска бира, стелажи за бутилки с вино 2 бр. 



LED-стените, с ярка и контрастна картина, с площ 9 кв.м всяка, се разполагат на места, 

максимално видими от различни гледни точки. 

 

Обособяване на зона с две работни места, оборудвана с преносим компютър, лазерен принтер 

и необходими офис консумативи, както и да има минимум 3 броя кабелни интернет връзки. 

 

Да се осигури Wi-Fi връзка на целия щанд, чиято скорост, качество и надежданост са 

съобразени с броя на съ-изложителите. Да бъдат подсигурени кабелни интернет връзки на 

всяко работно място. 

 

Изисквания по отношение на художествено оформление и дизайн 
 

Зона за анимация – в предната част на щанда, в близост до деска на МИЕ, силно осветена с 

насочено театрално осветление.  

 

Обособяване на специално пространство с насоченост към темите – културен, еко и 

приключенски туризъм и представяне на тези продукти по иновативен начин, съобразен с 

последните тенденции за нови технологии, медии и приложения. 

 

Визията е съобразена с цялостната графична концепция на дестинация България. 

 

Схемите/табелите със списъка на съизложителите да са оформени в унисон с цялостната 

визия на щанда. Едното табло е в близост до информационния деск-рецепция на МИЕ, а 

другото – в противоположния край на щанда. 

 

Всички надписи БЪЛГАРИЯ да са на съответния език за изложението. Шрифтовете да са 

атрактивни и да са в съответствие с цялостната визия на щанда и официалното туристическо 

лого на България. 

 

Размерите на логата, надписите и всички рекламно-информационни елементи да са 

съобразени с пространството и площта на местата, на които ще бъдат разположени. 

 

 

Изисквания по отношение на оборудване на щанда 
 

Обособяване на зона  / оформя се в задната част на щанда / с две работни места за съ-

изложителите, оборудвана с преносим компютър, лазерен принтер и необходими офис 

консумативи, както и да има минимум 3 броя кабелни интернет връзки. 

 

Обособяване на зона  / оформя се в задната част на щанда / с две работни места за 

представителите на МИЕ, оборудвана с преносим компютър, лазерен принтер и необходими 

офис консумативи, както и да има минимум 3 броя кабелни интернет връзки. 

 

Щандът следва да бъде оборудван с минимум 2 бр. пълноцветни LED дисплея с непрекъснат 

образ /без разделителна  линия между отделните модули/.Общата площ на дисплеите да бъде 

минимум 18 м2. Дисплеите да бъдат разположени на най-добрите от видима точка места, от 



двете противоположни страни на щанда.  Висока яркост на картината, без разделяне на 

образа. Не се приема изграждане на видеостени от отделни плазмени екрани. Максимално 

разстояние между отделните пиксели – 4,4 мм. Минимална гъстота на пикселите в м2 – 50272 

бр. Минимално разстояние за гледане 4м. Дисплеите следва да бъдат окачени в горната си 

част  на мин. 4 м. от пода на залата 

 

Обособени регионални/продуктови зони и оборудвани работни пространства за 

съизложителите, като всяко работно място е с Wi-Fi връзка, кабелна интернет връзка и ел. 

захранване; 

 

Надписите и логата на отделните работни места на съизложители в дадена 

регионална/продуктова зона да са съобразени дизайнерски с тези на региона/продукта, в 

който да са разположени, като водещо значение има регионалния/продуктовия надпис. 

Надписите да са видими и четими от максимален брой гледни точки. 

 

Работните пространства за съизложителите са оборудвани с бар-стол за участниците, стъклена 

маса с минимум три стола, заключващо се шкафче за брошури с рафтове, с достатъчна 

големина за поставяне на рекламно-информационни материали с формат А4 и А5, деск, 

стелажи за индивидуално ползване. 

 

Складовите помещения да са оборудвани със стелажи за рекламно-информационни материали 

и закачалки за връхни дрехи. 

 

Барът да е обзаведен и да разполага с необходимото оборудване за презентиране и 

дегустиране на вина и други напитки и храни. Барът да е обзаведен и оборудван с 

необходимото оборудване за презентиране и дегустиране на вина и напитки и традиционни 

специалитети: бар плот с височина 120 см – цвят бял, бар столове – 6 бр. цвят бял, маси със 

стъклен плот - минимум 4 бр., столове – прозрачен плексиглас – минимум 16 бр., кафе 

машини бр. 2, ледогенератор, автомат за наливна бира с възможност  за разливане на мин. 2 

вида качествена българска бира, стелажи за бутилки с вино бр.2 

 

 

Система за озвучаване на щанда – усилвател 1000 W, микс-пулт, 2 броя безжични микрофона, 

DVD плейър, тон колони – 2 броя х 350 W. 

 

Работен кът / с две места / за представителите на МИЕ, оборудван с персонален компютър с 

безжична и кабелна интернет връзка , лазерен принтер и канцеларски материали. 

 

Естествени цветя и зеленина – на целия шанд, в приемната на МИЕ, около деск-репцията на 

МИЕ.  

 

Подиум с дебелина мин. 4см ПДЧ с меламиново покритие – цвят бял. С минимум 2 бр. рампи 

за инвалиди, от двете противоположни страни на щанда. 

 



Кошчета за отпадъци. 

 

Осветителни тела, гарантиращи добра осветеност като се включва поставяне на осветителна 

ферма над цялата конструкция. 

 

Използване на съвременни техники и иновационни подходи при рекламното 
представяне на България като целогодишна туристическа дестинация 

 
 
Графиката се печата върху беклайт винил (задно осветен винил), което създава възможност за 

ярко и равномерно осветяване на изображението. 

 

Върху пода се лепи износоустойчиво фолио.  

 

Минимум 2 броя пълноцветни LED дисплея с непрекъснат образ /без разделителна линия 

между отделните модули/. Обща площ на дисплеите: минимум 18 кв.м. Не се приема 

изграждане на видеостени от отделни плазмени екрани; Дисплеите да бъдат разположени на 

най-добрите от видима точка места, от двете противоположни страни на щанда. Висока 

яркост на картината, без разделяне на образа. Не се приема изграждане на видеостени от 

отделни плазмени екрани. Максимално разстояние между отделните пиксели – 4,4 мм. 

Минимална гъстота на пикселите в м2 – 50272 бр. Минимално разстояние за гледане 4м. 

Дисплеите следва да бъдат окачени в горната си част  на мин. 4 м. от пода на залата. 

 

Кристален опалнобял плексиглас и LED-осветление за Обемните светещи букви „България”. 

 

Алуминиеви ферми, носещи осветлението. 

 

Обособяване на специално пространство (сцена) с насоченост към темата: културен, еко и 

приключенски туризъм, със специални визуални ефекти за привличане на посетителите: 4 бр. 

LED PAR-64 прожектори (светещи в различни цветове, управлявани от специализирано 

софтуерно устройство – димерен блок DIM610a). 

 

ПАР-прожектори, насочено осветление (1000 W), постигащо ефекта на естествената слънчева 

светлина, към фотореалистичните изображения.  

 

 
 


