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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ В 

БЪЛГАРИЯ, САЩ И КИТАЙ 2019/2020: 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ В БЪЛГАРИЯ 2019/2020г. 

 

Година Месец Държава Дейност  Описание 

2019  Септември  България Посещение в 
България от 

САЩ 

Самолетни билети на 10 
посетители 
Хотелско настаняване за 6 
нощувки на посетителите 
Разходи за храна /закуска, обяд и 
вечеря/ на посетителите за 7 дни 
Наемане на вътрешен транспорт за 
посетителите 
Преводач за 7 дни, съпровождащ 
мисията 

2020 Май България Посещение в 
България от 

САЩ 

Самолетни билети на 10 
посетители 
Хотелско настаняване за 6 
нощувки на посетителите 
Разходи за храна /закуска, обяд и 
вечеря/ на посетителите за 7 дни 
Наемане на вътрешен транспорт за 
посетителите 
Преводач за 7 дни, съпровождащ 
мисията 

2019 Септември  България  Посещения в 
България от 

Китай  

Самолетни билети на 10 
посетители 
Хотелско настаняване за 6 нощувки 
на посетителите 
Разходи за храна /закуска, обяд и 
вечеря/ на посетителите за 7 дни 
Наемане на вътрешен транспорт за 
посетителите 
Преводач за 7 дни, съпровождащ 
мисията 

2020 Май България Посещение в 
България от 

Китай 

Самолетни билети на 10 
посетители 
Хотелско настаняване за 6 
нощувки на посетителите 
Разходи за храна /закуска, обяд и 
вечеря/ на посетителите за 7 дни 
Наемане на вътрешен транспорт за 
посетителите 
Преводач за 7 дни, съпровождащ 
мисията 
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ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ В САЩ 2019/2020г. 

 

Година Месец Държава Дейност  Описание 

2019  07 Юни САЩ/ Ню Йорк Участие в 
изложение: 

World Leading 
Wines 

 

Такса за участие  
Наем на пространство  
Дизайн и конструкция на щанд 
Хонорар за персонал на щанда - до 
2 бр. /хостеси/   
Наемане на техника (хладилници и 
монитори)  
Такса за обслужване (вода, 
електричество, почистване, 
охрана, оборудване за дегустация) 
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България)  
Разходи за настаняване (на 4 
лицата от България за 9 нощувки) 
Дневни разходи (на 4 лицата от 
България за 10 дни)  

   Провеждане на 
работна среща 

 
 

Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за хонорар на говорители 
- 1 бр. на мероприятие (от 
целевата страна)  
Разходи за осигуряване на 
кетъринг  

2019 27 – 29 
Юни  

САЩ/ Сан 
Франциско  

Участие в 
изложение: 
World Wine 

Meetings 
 

Такса за участие  
Наем на пространство  
Дизайн и конструкция на щанд 
Хонорар за персонал на щанда - до 
2 бр. /хостеси/   
Наемане на техника (хладилници и 
монитори)  
Такса за обслужване (вода, 
електричество, почистване, 
охрана, оборудване за дегустация) 
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България)  
Разходи за настаняване (на 4 
лицата от България за 9 нощувки) 
Дневни разходи (на 4 лицата от 
България за 10 дни)  

   Провеждане на 
бизнес - срещи 

 

Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
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Разходи за осигуряване на 
кетъринг  

2019 Септември САЩ / Мериленд 
и Вирижиния 

Демонстрации в 
търговски 

обекти 
 

Наемане на щанд  
Осигуряване на персонал - до 2 
лица на щанд  
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България)  
Разходи за настаняване (на 4 
лицата от България за 9 нощувки) 
Дневни разходи (на 4 лицата от 
България за 10 дни) 

   Кулинарно 
училище 

Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за хонорар на говорители 
- 1 бр. на мероприятие (от 
целевата страна)  
Разходи за осигуряване на 
кетъринг  

2019 Ноември  САЩ / Чикаго Демонстрации в 
търговски 

обекти 
 

Наемане на щанд  
Осигуряване на персонал - до 2 
лица на щанд  
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България)  
Разходи за настаняване (на 4 
лицата от България за 9 нощувки) 
Дневни разходи (на 4 лицата от 
България за 10 дни) 

   Провеждане на 
продуктова 
дегустация 

Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за хонорар на говорители 
- 1 бр. на мероприятие (от 
целевата страна)  
Разходи за осигуряване на 
кетъринг 

2020 Февруари  САЩ/ Бостън Демонстрации в 
търговски 

обекти 
 

Наемане на щанд  
Осигуряване на персонал - до 2 
лица на щанд  
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България)  
Разходи за настаняване (на 4 
лицата от България за 9 нощувки) 
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Дневни разходи (на 4 лицата от 
България за 10 дни) 

   Провеждане на 
продуктова 
дегустация 

Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за хонорар на говорители 
- 1 бр. на мероприятие (от 
целевата страна)  
Разходи за осигуряване на 
кетъринг 

2020 Април  САЩ, Флорида Участие в WSWA 
 

Такса за участие  
Наем на пространство  
Дизайн и конструкция на щанд 
Хонорар за персонал на щанда - до 
2 бр. /хостеси/   
Наемане на техника (хладилници и 
монитори)  
Такса за обслужване (вода, 
електричество, почистване, 
охрана, оборудване за дегустация)
   
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България)  
Разходи за настаняване (на 4 
лицата от България за 9 нощувки) 
Дневни разходи (на 4 лицата от 
България за 10 дни) 

   Провеждане на 
работни срещи 

Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за хонорар на говорители 
- 1 бр. на мероприятие (от 
целевата страна)  
Разходи за осигуряване на 
кетъринг  

2020 
  

 
  

Юни Сан Франциско  Участие в 
изложение: 

World Leading 
Wines 

 

Такса за участие  
Наем на пространство  
Дизайн и конструкция на щанд 
Хонорар за персонал на щанда - до 
2 бр. /хостеси/  
Наемане на техника (хладилници и 
монитори)  

http://www.bmoworldwines.com/
mailto:office@bmoworldwines.com
http://www.fineeuropeanwines.com/


 
 
 
 
 

Tel +359 2 426 07 11                                      49B; Bulgaria Blvd.; fl. 8, , ap. 17;                        Mobile +359 88 613 75 99 
 Sofia 1404; Bulgaria 
www.bmoworldwines.com                                      office@bmoworldwines.com,                       www.fineeuropeanwines.com 

Такса за обслужване (вода, 
електричество, почистване, 
охрана, оборудване за дегустация) 
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България) 
Разходи за настаняване (на 4 
лицата от България за 9 нощувки) 
Дневни разходи (на 4 лицата от 
България за 10 дни) 

   Провеждане на 
Продуктова 
дегустация 

Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за хонорар на говорители 
- 1 бр. на мероприятие (от 
целевата страна)  
Разходи за осигуряване на 
кетъринг 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ В 

САЩ И КИТАЙ 2019/2020: 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ В КИТАЙ 2019/2020г. 

 

Година Месец Държава Дейност Описание на дейността 

2019 3-5 Юни  Китай, Гуанджоу 
Участие в 

изложение: 
InteWine China 

 Такса за участие  
Наем на пространство  
Дизайн и конструкция на щанд 
Хонорар за персонал на щанда - до 
2 бр. /хостеси/  
Наемане на техника (хладилници и 
монитори)  
Такса за обслужване (вода, 
електричество, почистване, охрана, 
оборудване за дегустация) 
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България) 
Разходи за настаняване (на 4 лицата 
от България за 9 нощувки) Дневни 
разходи (на 4 лицата от България за 
10 дни) 
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Провеждане на 
продуктова 
дегустация  

Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за хонорар на говорители - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за осигуряване на кетъринг 

2019 Септември  Китай, Хайнан 

Демонстрация в 
търговски обекти 

 Наемане на щанд  
Осигуряване на персонал - до 2 лица 
на щанд  
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България)  
Разходи за настаняване (на 4 лицата 
от България за 9 нощувки) 
Дневни разходи (на 4 лицата от 
България за 10 дни) 

Кулинарно 
училище 

 Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за хонорар на говорители - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за осигуряване на кетъринг 

2019 Октомври Китай, Пекин 

Участие в 
изложение: 

World Leading 
Wines, Пекин 

 Такса за участие  
Наем на пространство  
Дизайн и конструкция на щанд 
Хонорар за персонал на щанда - до 
2 бр. /хостеси/  
Наемане на техника (хладилници и 
монитори)  
Такса за обслужване (вода, 
електричество, почистване, охрана, 
оборудване за дегустация) 
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България) 
Разходи за настаняване (на 4 лицата 
от България за 9 нощувки) Дневни 
разходи (на 4 лицата от България за 
10 дни) 

Провеждане на 
продуктова 
дегустация 

 Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
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Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за хонорар на говорители - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за осигуряване на кетъринг 

2019 Ноември  Китай, Шанхай  

Участие в 
изложение: 

ProWine China 

 Такса за участие  
Наем на пространство  
Дизайн и конструкция на щанд 
Хонорар за персонал на щанда - до 
2 бр. /хостеси/  
Наемане на техника (хладилници и 
монитори)  
Такса за обслужване (вода, 
електричество, почистване, охрана, 
оборудване за дегустация) 
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България) 
Разходи за настаняване (на 4 лицата 
от България за 9 нощувки) Дневни 
разходи (на 4 лицата от България за 
10 дни) 

Провеждане на 
работна среща 

 Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за хонорар на говорители - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за осигуряване на кетъринг 

2019 Декември  Китай, Чингдао 

Демонстрации в 
търговски обекти 

 Наемане на щанд  
Осигуряване на персонал - до 2 лица 
на щанд  
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България)  
Разходи за настаняване (на 4 лицата 
от България за 9 нощувки) 
Дневни разходи (на 4 лицата от 
България за 10 дни) 

Провеждане на 
работна среща 

 Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
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Разходи за хонорар на говорители - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за осигуряване на кетъринг 

2020 Март  Китай, Ченгду 

Участие в 
Chengdu Wine 

Fair 

 Такса за участие  
Наем на пространство  
Дизайн и конструкция на щанд 
Хонорар за персонал на щанда - до 
2 бр. /хостеси/  
Наемане на техника (хладилници и 
монитори)  
Такса за обслужване (вода, 
електричество, почистване, охрана, 
оборудване за дегустация) 
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България) 
Разходи за настаняване (на 4 лицата 
от България за 9 нощувки) Дневни 
разходи (на 4 лицата от България за 
10 дни) 

Провеждане на 
продуктова 
дегустация 

 Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за хонорар на говорители - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за осигуряване на кетъринг 

2020 Април  Китай, Шънджън 

Демонстрация в 
търговски обекти 

 Наемане на щанд  
Осигуряване на персонал - до 2 лица 
на щанд  
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България)  
Разходи за настаняване (на 4 лицата 
от България за 9 нощувки) 
Дневни разходи (на 4 лицата от 
България за 10 дни) 

Провеждане на 
тематична 

вечеря  

 Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за хонорар на говорители - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за осигуряване на кетъринг 
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2020 Юни  Китай, Шанхай 

Участие в Sial 
Wine World 

 Такса за участие  
Наем на пространство  
Дизайн и конструкция на щанд 
Хонорар за персонал на щанда - до 
2 бр. /хостеси/  
Наемане на техника (хладилници и 
монитори)  
Такса за обслужване (вода, 
електричество, почистване, охрана, 
оборудване за дегустация) 
Самолетни билети (на 4 лицата от 
България) 
Разходи за настаняване (на 4 лицата 
от България за 9 нощувки) Дневни 
разходи (на 4 лицата от България за 
10 дни) 

Провеждане на 
продуктова 
дегустация 

Наем на помещение/зала  
Наем на техническо оборудване 
/видео монитори/ 
Разходи за хонорар на сомелиери - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за хонорар на говорители - 
1 бр. на мероприятие (от целевата 
страна)  
Разходи за осигуряване на кетъринг  
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