
ГОДИШНА СРЕЩА 
НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 



       Националното сдружение на общините в Република България организира от 2
до 4 октомври 2022 г. в к. к. „Албена“ своя най-мащабен форум – ГОДИШНАТА
СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ (ГСМВ), в който участват представители от всичките
265 общини – кметове, председатели на Общински съвети и общински съветници,
заместник-кметове, секретари и ключови експерти от общинските администрации. 
В рамките на форума, НСОРБ-Актив“ ЕООД, търговското дружество - собственост
на Сдружението, организира ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБЩИНСКО ЕКСПО“, в което се
включват представители на бизнеса и неправителствения сектор, предлагащи
стоки и услуги за общините, както и общини, които представят възможностите за
инвестиции, успешно реализирани или предстоящи проекти.  
    Двете събития предоставят на бизнеса и неправителствения сектор широка
палитра от възможности за осъществяване на директна среща с българските
общини, за установяване на нови контакти и затвърждаване на съществуващи
партньорства, за представяне по индивидуален начин на продукти и услуги,
рекламно присъствие и презентиране на съвместни инициативи и работа с
конкретни общини. 
      На следващите страници ще намерите подробна информация за различните
форми за участие в ГОДИШНАТА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ`2022 и в
ИЗЛОЖЕНИЕТО „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
НА ГОДИШНАТА СРЕЩА 

НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

Ако имате идея, която не намирате в посочените предложения, нашите
екипи са на разположение да бъде обсъдена, така че да отговорим в
максимална степен на визията и маркетинговата стратегия на Вашата
компания.  

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА,

С уважение,
Екип НСОРБ и НСОРБ-Актив

https://namrb-activ.org/public/uploads/files/Programa_GSMV_2022.pdf
https://namrb-activ.org/public/uploads/files/Programa_GSMV_2022.pdf
https://namrb-activ.org/public/uploads/files/Programa_GSMV_2022.pdf
https://namrb-activ.org/public/uploads/files/Programa_GSMV_2022.pdf
https://namrb-activ.org/public/uploads/files/Programa_GSMV_2022.pdf
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УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА
МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

2022
ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В СЪБИТИЕТО, ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА
ИЗБЕРЕТЕ НЯКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ: 

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР НА ГСМВ`2022 

Предлагаме ексклузивна възможност за участие в ГСМВ`2022 и
популяризиране на Вашата компания преди и след Срещата чрез каналите за
комуникация на НСОРБ. 

Пакетът включва:
Поставяне на до 2 броя банери пред и до 2 броя банери в зала „Перуника Хол“ при провеждането на
официалната Пленарна сесия - „140 години местна власт в България“ на 3 октомври (мястото се съгласува
предварително с Организатора);
Поставяне на транспарант, знаме и други рекламни позиции на спонсора, като визията, текстът и мястото им се
съгласуват предварително с Организатора; 
Поставяне на фирменото лого на фото корнера на ГСМВ`2022;
Излъчване на рекламен видеоклип на СПОНСОРА (с продължителност до 60 секунди) на мониторите в зала
„Перуника Хол“ преди започване на сесията;
Поставяне в печатното издание на Програмата на Срещата на кратка „визитка“ на СПОНСОРА - до 100 думи
(лого, кратко описание и детайли за контакт);
Поставяне на рекламни материали на СПОНСОРА в конферентните чанти на участниците;
Възможност екип на СПОНСОРА да разпространява промоционални материали (папки, чанти, шапки и др.)
пред зала „Перуника Хол“ преди началото на сесията на 3 октомври;
Публикуване на реклама на СПОНСОРА на 1/2 страница в Електронен бюлетин на НСОРБ (броевете, които ще
бъде разпространени преди и след Срещата); 
Публикуване на електронен банер (име, лого и линк към интернет-страница) на СПОНСОРА на интернет-
страницата на НСОРБ  (продължителността се определя според датата на сключване на договора);
Предоставяне на незастроена открита изложбена площ (до 20 кв. м.) или на закрит изложбен павилион със
стандартно оборудване (4 кв. м.), като условията, мястото и другите технически детайли се уточняват с „НСОРБ-
Актив“, организатор на ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“;
Възможност за кратко приветствие (до 3 мин) от представител на компанията към участниците и изказване на
благодарност от Организаторите към СПОНСОРА по време на официалната пленарна сесия на 3 октомври 22 г.;
Пълен достъп на до 4 (четири) представители на СПОНСОРА във всички сесии и форуми, предвидени в
програмата на Срещата, включително настаняване в хотел категория 5* и участие в официалната вечеря на 3
октомври.

30 000 лева без ДДС



СПОНСОР НА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ „15 ГОДИНИ
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ – ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 

Предлагаме възможност да бъдете СПОНСОР на първата Пленарна сесия от
програмата на ГСМВ`2022 - „15 години българските общини – част от Европейския
съюз“, която ще се проведе на 2 октомври (неделя) от 15.00 до 17.30 часа.

Изказване на благодарност от модератора на форума към СПОНСОРА;
Поставяне на рекламен банер в и пред залата при провеждането на сесията; 
Възможност екип на СПОНСОРА да разпространява промоционални материали (папки, чанти, шапки и др.)
пред зала „Перуника Хол“ преди началото на сесията на 2 октомври
Излъчване на рекламен видеоклип на СПОНСОРА (с продължителност до 60 секунди) на мониторите в
залата преди започване на сесията;
Поставяне в печатното издание на Програмата на Срещата на името и логото на СПОНСОРА в подробната
програма на пленарната сесия;
Отразяване участието на СПОНСОРА в информационните издания на НСОРБ (интернет-страница
www.namrb.org и Електронен бюлетин);
Пълен достъп на до 2 (двама) представители на СПОНСОРА във всички сесии и форуми, предвидени в
програмата на Срещата, включително настаняване в хотел категория 5* и участие в официалната вечеря на
3 октомври.
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Пакетът включва:

СПОНСОР НА ОФИЦИАЛНАТА ВЕЧЕРЯ 

Официалната вечеря на ГСМВ`2022 ще се състои на 3 октомври от 20.00 часа.

Пакетът включва:

Брандиране на залата за вечерята (след предварително съгласуване с Организатора);
Възможност за кратко приветствие (до 3 мин) от представител на СПОНСОРА към участниците;
При желание, можете да организирате томбола за участниците във вечерята и да връчите награди
(след съгласуване с организатора);
Пълен достъп на до 2 (двама) представители на СПОНСОРА във всички сесии и форуми,
предвидени в програмата на Срещата, включително настаняване в хотел категория 5*.

10 000 лева без ДДС

10 000 лева без ДДС

https://www.namrb.org/
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УЧАСТНИК В ПАРАЛЕЛЕН ФОРУМ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ –
„ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ“ 

Пакетът предлага възможност да участвате в един от паралелните форуми за
добри практики от програмата на ГСМВ`2022 – „Интелигентни решения за
българските общини“, който ще се проведе на 3 октомври (понеделник) от 9.30
до 11.30 часа. 

5 000 лева без ДДС

От него могат да се възползват не повече от 5 компании, като правото на участие ще се гарантира по
реда на постъпилите писмени потвърждения, при спазване на принципа за включване на пет
различни теми в програмата на форума и подписването на съответната Заявка-договор. 

Пакетът включва:

Възможност за представяне на продукти или услуги (до 15 минути), прилагани в общини. Задължително
условие е компанията да презентира своите продукти или услуги, съвместно с ръководен представител/
и на общината/и, в която/които ги прилага;
Поставяне на един рекламен банер в и пред залата за провеждане на форума; 
Възможност за раздаване на рекламни и промоционални материали на участниците от екип на
участника пред залата за провеждане на форума (след предварително съгласуване с организаторите);
Отразяване участието във форума в информационните издания на НСОРБ и Електронен бюлетин.

Регистрацията на участниците е в хотелите за настаняване и се извършва на
рецепцията на съответния хотел. 

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИЯ  

Поставяне на до 2 броя банери до местата за регистрация на участниците; 
Раздаване на рекламни и промоционални материали от екип на Спонсора във времето определено
за регистрация на участниците.

2 000 лева без ДДС
за всяко от местата за регистрация Пакетът включва:
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ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ И УТОЧНЕНИЯ: В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС

КЪМ ПОСОЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВКА-ДОГОВОР ЗА
УЧАСТИЕ В ГСМВ 2̀022     

Марияна Николова
 ръководител „Секретариат“, НСОРБ

тел.: 0882 515 966; 
e-mail: m.nikolova@namrb.org

Стела Иванова
началник-отдел „Организация и

логистика“, НСОРБ
тел.: 0888 288 090;

 e-mail: s.ivanova@namrb.org 

РЕКЛАМЕН УЧАСТНИК 

Пакетът включва поставяне на рекламни материали (листовки, флаери, дипляни, брошури) в
конферентните папки на участниците в Събитието.

1300 лева без ДДС
Пакетът включва:

http://namrb-activ.org/public/uploads/files/Zaqvka_Obshti_NSORB.docx
http://namrb-activ.org/public/uploads/files/Zaqvka_Obshti_NSORB.docx
http://namrb-activ.org/public/uploads/files/Zaqvka_Obshti_NSORB.docx
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    УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕ 
„ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“

НАЕМ НА ОТКРИТА ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ 

Откритата изложбена площ ще бъде разположена в пространството пред Административната сграда на к.
к. „Албена“ и пешеходната зона между зала „Перуника Хол“ и Културно-информационен център.
ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ могат да разполагат техника, специализирани продукти и решения, оборудване и др., да
организират срещи и съпътстващи прояви. 
Минималното пространство за наемане е 8 м2. Над 100 м2 ще бъдат предоставяни за наем при
възможност. Ширината на алеята за разполагане на експонатите е 4 метра.
Цената се формира според квадратурата на наетата площ и местоположението й спрямо зала „Перуника
Хол“. На приложената скица са отбелязани цените според локацията. 
Срещу доплащане може да бъде наето допълнително
 оборудване (маси, столове, щандове, брандиране и др.).

от 130 до 170 лева/кв. м.Скица на открити изложбени площи 

НАЕМ НА ИЗЛОЖБЕН ПАВИЛИОН 

Секторът с изложбените павилиони ще бъде разположен на откритото пространство пред зала „Перуника
Хол“.  ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ могат да наемат изложбен павилион с размери от 4 до 16 м2, с изградена покривна
конструкция и затваряне с ролетна щора.
В наемът на всеки 4 м2  от наетата площ са включени:  ниска витрина (размери 90/100/50 см);  ел.
инсталация с поставяне на луминисцентни или LED лампи;  ел. контакт, маса (ламинат, тръбна
конструкция); 2 стола; 1челен фриз с многоцветен фирмен надпис и лого.
Цената включва и ползване на прилежащата пред павилиона площ (за поставяне на банери,
масички, столове и др. оборудване), съобразно размерите на наетия павилион . 

380 лева/кв. м.

Скица на изложбено
пространство с

изложбени
павилиони 

ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В СЪБИТИЕТО, ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА
ИЗБЕРЕТЕ НЯКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ: 

mailto:activ@namrb.org
https://firmi.namrb-activ.org/partners
https://firmi.namrb-activ.org/partners
https://firmi.namrb-activ.org/partners
https://firmi.namrb-activ.org/partners
https://firmi.namrb-activ.org/partners
https://firmi.namrb-activ.org/partners
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Организаторът предоставя изложбени площи и услуги, като има предвид в
максимална степен желанията и предпочитанията на Изложителите.  

 НАЕМ НА ДЪРВЕНО БУНГАЛО

2 400 лева

Цената включва наем площ; проектиране; монтаж и демонтаж на конструкция от 
 дървени панели с размери 6м2 (3х2) от дървесина, покривно покритие, заключваща се
врата, повдигащ се преден капак, изграждане на ел. инсталация с поставяне на две
луминисцентни лампи и ел. контакт, маса от тръбна конструкция и 2 стола.

Разпределението на изложбените площи се извършва по реда на
регистрация на Изложителите, като се вземат предвид всички технически
изисквания и ограничения; вида и габаритите/размера на посочените в
Заявката за участие експонати; размера на заявената изложбена площ. 

В отделни случаи, в интерес на ИЗЛОЖЕНИЕТО, Организаторът може да
променя местоположението, типа, размерите и квадратурата на изложбената
площ, дори при потвърдена Заявка, като Изложителят няма право да търси
обезщетение. 

Броят на дървените бунгала е ограничен.

Цената включва и ползване на прилежащата пред бунгалото площ (за поставяне на
банери, масички, столове и др. оборудване), съобразно размерите на бунгалото.

mailto:activ@namrb.org
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Отпечатване на име, лого и контакти в Поканата за коктейла, която ще получат всички
участници и гости в ГСМВ;

Приветствие от Ваш представител (до 5 мин) и разпространение на рекламни материали
или друга маркетинг активност по време на Коктейла;

Реклама на ¼ страница в Електронния бюлетин на НСОРБ в броевете преди и след
Събитието (седмично издание на Сдружението, което се разпространява до повече от 3
500 абонати);

Брандинг на Коктейла - поставяне на банери, предоставяне на чаши, салфетки, чинии,
бутилки с напитки, сувенири и други материали с бранд на компанията (след съгласуване с
организаторите).

ВАШАТА КОМПАНИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ СПОНСОР НА КОКТЕЙЛА СЪС СЛЕДНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА: 

 СПОНСОРИ КОКТЕЙЛ НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ 

Официалното откриване на ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“
е предвидено за първия ден от Програмата на ГСМВ – 2 октомври (неделя) и

завършва с традиционния КОКТЕЙЛ НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ 

6 500 лева

Коктейлът ще се проведе пред зала „Перуника Хол“ и покана за
него ще получат всички участници и гости в Годишната среща на
местните власти и ИЗЛОЖЕНИЕТО. 

mailto:activ@namrb.org


750 лева

 ОРГАНИЗАЦИОННА ТАКСА 350 лева

Всяка компания-участник в Изложението заплаща еднократна организационна такса, която включва:
административни разходи, информационно обслужване и общо рекламно обслужване. 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ
ПОСОЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИЗТЕГЛЕТЕ

ЗАЯВКА-ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕ
„ОБЩИНСКО ЕКСПО 2̀022“   

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ И УТОЧНЕНИЯ:

София Михова
 мениджър „Събития“, 
„НСОРБ-Актив“ ЕООД 

Тел. 0882 037 845;
 e-mail: s.mihova@namrb.org 

 e-mail: activ@namrb.org
 www.namrb-activ.org

1111 София, 
ул. Голаш 23

 +359 2 943 4467/8 
+359887 47 60 17

Публикуване на реклама на интернет-страницата на НСОРБ-
Актив (електронен банер, с линк към интернет-страницата на
Вашата компания), като продължителността се определя
според датата на сключване на договора .

550 лева

 РЕКЛАМЕН УЧАСТНИК 

Можете да презентирате продукти, стоки и услуги на Вашата
компания чрез многократно излъчване на рекламен клип на 2 броя
монитори, разположени във фоайето на зала „Перуника Хол“ за
целия период на Събитието.

 МУЛТИМЕДИЙНА РЕКЛАМА 

http://namrb-activ.org/public/uploads/files/Zaqvka_Obshti_Activ.docx
http://namrb-activ.org/public/uploads/files/Zaqvka_Obshti_Activ.docx
http://namrb-activ.org/public/uploads/files/Zaqvka_Obshti_Activ.docx
mailto:s.mihova@namrb.org
mailto:activ@namrb.org


ЗА УЧАСТИЕ В ГСМВ`2022 
И ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБЩИНСКО

ЕКСПО`2022“ 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВАШАТА КОМПАНИЯ ПРОЯВЯВА ИНТЕРЕС КЪМ ПОСОЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
СЛЕДВА ДА ИЗТЕГЛИТЕ И ПОПЪЛНИТЕ:

За участие в ГСМВ`2022 - Заявка-договор за участие в ГСМВ`2022. 

За участие в ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“ - Заявка-договор за
участие в ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“ .

След като попълните информацията за избрания от Вас пакет я изпратете на посочените за
контакт e-mail адреси: 
- за ГСМВ - m.nikolova@namrb.org и s.ivanova@namrb.org
- за Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО“- s.mihova@namrb.org

Попълнена и подписана Заявка (с електронен подпис или сканирана с подпис)
удостоверява сключването на договор; 

Заявката се счита за приета след получаване на писмено потвърждение от страна на
Организаторите; 

Заплащането на сумата в съответствие с избрания пакет за участие е в срок от 5
работни дни след получаването на потвърждение от страна на Организаторите;

Краен срок за изпращане на Заявките, съгласно посоченото в съответните Общи
условия. След изтичането на сроковете, Заявки ще бъдат приемани и изпълнявани
само при възможност и с 20 % по-високи цени;

Всички посочени цени за участие в ГСМВ`2022 и ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБЩИНСКО
ЕКСПО`2022“ са в лева без ДДС;

http://namrb-activ.org/public/uploads/files/Zaqvka_Obshti_NSORB.docx
http://namrb-activ.org/public/uploads/files/Zaqvka_Obshti_Activ.docx


При заявен интерес към някоя от предложените възможности от повече от една
компания, предимство ще има тази, която първа писмено потвърди желанието си за
участие на посочените за контакт e-mail адреси;

Организаторите не гарантират, че конкурентна на Вашата компания няма да участва
като спонсор, партньор или изложител;

Всички рекламни материали и други експонати, които ще се разпространяват и
представят по време на ГСМВ`2022 и ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“ се
предоставят от компаниите;

Организаторите не носят отговорност за посещаемостта и интереса към
изложбените площи, презентациите и други инициативи, организирани от
компаниите в рамките на ГСМВ`2022 и ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“; 

При форсмажорни обстоятелства или други непредвидими, непредвидени или
непредотвратими обстоятелства от извънреден характер; разпореждания на
компетентни държавни органи или с оглед сигурността и безопасността на
участниците, Организаторите могат да променят датите и продължителността на
Събитието, без да носят отговорност за вреди, настъпили в следствие на тези
промени;

При организиране на Вашия престой, моля да имате предвид, че ангажираните за
събитието хотели няма да приемат индивидуални резервации. В Заявката-договор
за участие е посочена подробна информация за цените и условията за включването
Ви в общата резервация на мероприятието за настаняване и изхранване.

Ако не намирате сред предложенията ни точния начин за представяне Вашата компания, сме
отворени да адаптираме пакетите в рамките на възможното, така че да отговорят в максимална
степен на очакванията Ви!

Актуална информация за събитието можете да следите на страниците на НСОРБ и „НСОРБ –
Актив” в интернет www.namrb.org и www.namrb-activ.org/ 

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ВИ ПОСРЕЩНЕМ КАТО НАШИ ПАРТНЬОРИ!

http://www.namrb.org/
https://namrb-activ.org/
https://namrb-activ.org/

