
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОЛЕДНИЯ БАЗАР 
В СТРАСБУРГ 27 ноември – 31 декември 2015 г. 

 
1. Безплатното ползване на щанда включва захранване с ел. инсталация, външна 

украса на щанда, описваща държавата председател и монтиране на вътрешни 
изложбени стелажи. Щандът се предоставя за ползване на Председателството на 
България, като разходите за електроенергия се поемат от Община Страсбург. 
Щандът не е захранен с вода. 

2. Щандът трябва да бъде отворен през цялата продължителност на Коледния 
базар, през целия работен ден /петък и събота: 10-21 ч.; неделя - четвъртък: 10-
20 ч./.  

3. С цел привличане на туристическия поток и успешно представяне на България, 
освен информационни материали за страната, на щанда могат да бъдат 
предлагани  фолклорни, битови и традиционни български сувенири, както и да 
се предлагат хранителни продукти за продажба и дегустация. 

4. Щандовете ще бъдат предоставени за ползване на 23 или 24 ноември и ще 
трябва да бъдат освободени на 1 януари 2016 г. 

5. Не се предвижда обособяване на общи части за сядане и такива не могат да 
бъдат заявени допълнително. 

6. Необходимо е представените фирми да предвидят легален начин за отчитане на 
приходите, като не е нужно тава да бъде чрез касов апарат. Задължително е 
търговците да притежават валиден европейски ДДС номер. Съгласно 
европейското данъчно законодателство, след приключването на Коледния базар, 
търговецът, представен на Коледния базар, трябва да отчете приходите си пред 
френската данъчна служба. По възможност, търговците трябва да разполагат с 
терминал за плащане с дебитни/кредитни карти. 

7. Специфични сертификати за продажба на храни и напитки не са необходими, 
при условие, че се спазват европейските регламенти за продажба на храни и 
етикетиране на стоките. 

8. Работещите на Коледния базар подлежат на проверка от местната инспекция по 
труда. При проверка следва да се покажат следните документи: 

• За служител – трудов договор с превод на френски език от официален 
преводач (не е необходима легализация). За доказване на платени 
социални осигуровки, наличие на формуляр А1, издаден от бюро на НАП 
по местоживеене; 

• За собственик на фирма – извадка от търговски я регистър в България за 
регистрация на фирмата. За доказване на платени социални осигуровки, 
наличие на формуляр А1, издаден от бюро на НАП по местоживеене. 

9. Представителите на фирмите, които ще бъдат на щанда е желателно да говорят 
поне един от следните чужди езици: английски език, френски език. 

10. ПП-Страсбург не разполага с помещения за настаняване, но би могло да окаже 
съдействие за резервиране на подходящ хотел.  

11. ПП-Страсбург ще окаже съдействие за складиране на стоките, които ще се 
продават на базара. 



12. Зареждането на Коледния базар става сутрин до 9 ч., като от мисията в 
Страсбург биха могли да съдействат и за паркинг на бус, с който ще се 
транспортират стоките. 

 
БТПП 


