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APPLICATION FORM FOR PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL GOLD MEDAL AND DIPLOMA COMPETITION
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ЗА ЗЛАТЕН МЕДАЛ И ДИПЛОМ
Application deadline: 10 days prior to the opening of the event
Краен срок за заявка: 10 дни преди откриване на мероприятието

INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR 2021
МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР 2021

To be completed in triplicate  Попълва се в три екземпляра

Dear Sir/Madam,
A participation fee of EUR 100.00 (plus 20% VAT) shall be charged for the entry of each exhibit in the Gold Medal & Diploma Competition.
Уважаеми дами и господа,
за участие в конкурса „Златен медал и диплом“ фирмата заплаща такса за участие в размер на 100 EUR за експонат (20% ДДС не са включени).
EXHIBITOR:
ИЗЛОЖИТЕЛ:

1

Company name:

VAT ID No. / ИН по ДДС:

Име на фирмата

UIC / ЕИК:

Address / Адрес:
Contact person / Лице за контакти
E-mail:

Mobile:

Fax:

Pavilion/outdoor area No. / Палата/открита площ:

Stand Nо. / Щанд:

PRODUCT:

2

(Accurate product name)

ПРОДУКТ:
(Точно наименование на продукта)
(If there are several manufacturers, please use an extra sheet to provide contact details of each one.)
(Ако производителите са повече от един, дайте данни за тях на отделен лист)

MANUFACTURER:

3

Company name:
Име на фирмата

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
Address / Адрес:
Tel. / Тел.:

E-mail:

If you need more space, please use an extra sheet of paper / Ако не Ви стигне мястото използвайте отделен лист

PRODUCT
DESCRIPTION:

4

Fax / Факс:

ОПИСАНИЕ
НА ПРОДУКТА:
Was the product nominated for award at other fair events and when? / Предлагано ли е изделието за награда на други панаири и кога?

5
Was the product already awarded and what awards? / Било ли е награждавано изделието и с какви награди?

6

7

Basic technical, economic and organizational characteristics consistent with the state-of-the-art features the exhibitor considers to be applicable; general information on export and
countries - major foreign markets. / Основни технически, икономически и организационни характеристики, съпоставени със съвременното ниво на развитие на
техниката, които според изложителя представляват интерес; общи данни за износа и държави - основни външни пазари.

8

Supplements (brochures, descriptions, operation instructions, photos, warranty, etc.), according to Art. 2 of the REGULATION of Participation in the Gold Medal and Diploma
Competition. / Приложения (проспекти, описания, инструкции за експлоатация, снимки, гаранции и т.н.), съгласно т. 2 от ПРАВИЛА за участие в конкурс
„Златен медал и диплом“.

By signing this Application Form we accept the Regulation of Participation in the Gold Medal and
Diploma Competition of 2021 International Technical Fair.

С подписването на тази заявка приемаме Правилата за участие в конкурса „Златен
медал и диплом“ на Международен технически панаир 2021.

Ordered by / Заявил:
Name / Име
Date / Дата:

Position / Длъжност
Seal / Печат:

Signature / Подпис:

ПРАВИЛА
за участие в конкурс „Златен медал и диплом“
Международен технически панаир
27.09.–02.10.2021 г.

1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
2.
2.1.
2.2.

Условия за участие в конкурса
За участие в конкурса „Златен медал и диплом“ се допускат експонати, които са в производство или прототипи, подготвени за производство и са представени на панаира от фирми, регистрирани като изложители в информационната система на Международен панаир Пловдив АД.
Основни критерии за оценка на експонатите, участващи в конкурса
1.2.1. Иновативност на продукта, приложение на нови материали и технологии, икономическа ефективност;
1.2.2. Закрила на интелектуалната собственост, ноу-хау;
1.2.3. Дизайн;
1.2.4. Безопасност, безвредност;
1.2.5. Екологичност и енергоефективност;
1.2.6. Гаранционен срок, сервизно обслужване;
1.2.7. Опаковка и готовност за износ.
За допуснатите до участие експонати се заплаща такса-участие, посочена в заявката за участие Формуляр 13, която не
подлежи на възстановяване.
За участие в конкурса не се допускат експонати, които са:
1.4.1. стандартни резервни части и изделия;
1.4.2. изложбени модели (макети) на съоръжения и изделия;
1.4.3. технологии, които не са реализирани в действащи машини и съоръжения;
1.4.4. експонати, които са извън номенклатурата на панаира;
1.4.5. експонати, които не присъстват на панаира;
1.4.6. експонати, удостоени от „Международен панаир Пловдив“ АД със златен медал и диплом в предходен конкурс. Те се
допускат отново до участие в конкурса след 3 години, но само при доказани съществени подобрения на техникоикономическите характеристики.
За участие в конкурса не се допускат фирми с финансови задължения към „Международен панаир Пловдив“ АД.

Необходими документи
Заявка (по образец) Формуляр 13 в три екземпляра, подписана от упълномощено лице;
Данни за изложителя – производител или дистрибутор. В случай, че изложителят е дистрибутор, той трябва да представи писмено съгласие от производителя за участие на съответния продукт в конкурса „Златен медал и диплом“;
2.3. Кратко описание на български език на продукта, представящо степен на иновативност, конкурентни предимства, качества, ефективност и др., спрямо съвременното развитие в съответната област;
2.4. Документи (декларация за съответствие, сертификат и/или протокол от изпитване), които се изискват от българското
законодателство за пускане на съответния продукт на пазара и доказват съответствието му с изискванията на
действащото законодателство;
За продукти на чуждетранни изложители се изискват документи, доказващи съответствието на продукта с действащото
законодателство в съответната страна и/или с международните стандарти и норми в съответната област;
2.4.1. Документи, показващи показатели за екологичност и енергоефективност на продукта, ако не са представени в т. 2.4.;
2.5. Протоколи от изпитване от акредитирани лаборатории и сертификати, потвърждаващи характеристики на продукта,
посочени в т. 2.3.;
2.6. Сертификат за системата по качество на производителя (ако има такава);

2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

Проспектни материали с технико-икономически показатели и снимка на продукта в електронен вариант – формат jpg;
Защитни документи, издадени от Патентно ведомство (патент за изобретение, свидетелство за регистрация на
полезен модел, свидетелство за регистрация на промишлен дизайн, свидетелство за регистрация на марка) ако има
такива или удостоверение за издаден защитен документ;
Декларация за редовно производство и износ, ако е приложимо;
Гаранционен срок и сервизна мрежа, ако е приложимо
Референции за продукта;
Други данни, които предложителят на изделието счита за съществени;
За строителните продукти производителят трябва да приложи документирана система за производствен контрол, като
не е задължително системата да бъде сертифицирана.

3.
3.1.
3.2.

Представяне на документите за участие в конкурса
Заявката за участие в конкурса Формуляр 13 се изпраща не по-късно от 10 дни преди откриването на панаира;
Всички необходими документи (копия) се представят в 1 екземпляр, разпечатани и подредени в папка, не по-късно от 3
дни преди откриване на панаира;

4.
4.1.

Оценяване на експонатите
Оценяването на експонатите се извършва от експертни работни групи и Централна комисия. Централната комисия и
работните групи се сформират от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с участието на
експерти от бизнесорганизациите, компетентните държавни институции и научните среди.
Броят на работните групи се определя в зависимост от основните браншове на панаира и подадените заявки за участие:
- Машиностроене, роботизирани системи;
- Електроника и електротехника, информационни и дигитални технологии, телекомуникации, офис техника;
- Транспорт и автосервизно оборудване;
- Енергетика и екология, технология и управление на водите, химическа промишленост
- Строителство;
- Други експонати, включени в номенклатурата на панаира, които отговарят на съответните изисквания.
Оценката на експонатите се извършва на 3 етапа.
На първия етап експертите от работните групи проверяват представените документи.
На втория етап всички експонати се посещават на съответния щанд, след което работната група номинира продуктите
за златен медал. Всяка работна група обявява своето решение с протокол, подписан от всички членове и председателя.
На третия етап председателят на работната група представя номинациите и Централната комисия гласува носителите
на „Златен медал и диплом“.
Централната комисия обявява с протокол своето решение за награждаване.
Решенията на Централната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
5.

Ползване на наградите
Физическите и юридически лица, чиито експонати са наградени със златен медал и диплом имат право да се ползват от
наградите в търговската си дейност:
- Да посочват, че съответното изделие е носител на наградата „Златен медал и диплом“ в рекламната си дейност презентации, реклами от всякакъв вид - печатни, аудио и видеоклипове, интернет страници и др. подобни.
- Наред с текста, те имат право да добавят и графично изображение на златния медал (по оригинала или в стилизиран
вид) включително и в етикета на стоката.

