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Международен панаир Пловдив    
International Fair Plovdiv 
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APPLICATION FOR DEMONSTRATION FIRINGS 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ДЕМОНСТРАЦИОННИTE 
СТРЕЛБИ 

FORM 2А ФОРМУЛЯР 

To be completed in triplicate 
Попълва се в три екземпляра 

Recommended application date:  
Препоръчителен краен срок за подаване на заявката: 

31.07.2020 

1 

EXHIBITOR 
ИЗЛОЖИТЕЛ 

Company name: 
Наименование на фирмата: 

 VAT ID No. / ИН по ДДС:  
UIC / ЕИК: 

 

Representative / Представляващ: 
 

Position / Длъжност: 
 

ADDRESS / АДРЕС 

P.O.Box / П. кутия:  Street / Улица:   

Postal code / П. код:  Town / Град: Country / Държава:  

Tel. / Тел.:   Fax / Факс:  

E-mail:   http://  

POC: / Лице за контакт:     

Tel. / Тел.:   E-mail:  

2 NUMBER OF PRODUCTS SUBMITTED OF THE DEMONSTRATION FIRINGS 
БРОЙ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПРОДУКТИ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИТЕ СТРЕЛБИ 

3 

STATEMENT / ДЕКЛАРАЦИЯ 

STATEMENT 
The undersigned ................................................................................... , in my capacity of a legal representative of ........................................ , 
 ............................................................................................. I hereby declare that all exhibits, to be used for demonstration firings, have been 
subjected to acceptance safety tests prior to their demonstration at Hemus 2020 ‘Defense, Antiterrorism and Security’ and are safe for the 
personnel, conducting and monitoring the demonstration shootings, for the equipment and surroundings.  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Подписаният ........................................................................................, в качеството си на законен представител на ................................ , 
 декларирам, че всички изделия, с които ще бъдат   извършени  демонстрационните стрелби  са преминали приемни изпитвания  за 
освидетелстване преди Хемус 2020 ‘Отбрана, Антитероризъм и Сигурност’, и са безопасни за извършващите и наблюдаващите 
демонстрационните стрелби, материалното оборудване и околната среда.  
 
…………………………………………………………. 
         place, date) / (място, дата) 

 SIGNED / ДЕКЛАРАТОР: ………………………………………..……………….. 
………………………………………..……………….. 
    ( name, position)/(Име, длъжност) 

 

Notes / Забележки:  
1. The application for participation in the demonstration firings (2A Form) should be submitted to Plovdiv International Fair by e-mail and by mail 

(original) to the address mentioned above not later than July 31st 2020. Completed application form should be sent to e-mails of Hemus-95 foundation 
(office@hemusbg.org) and Defense Institute (demofire@di.mod.bg) 

   Заявката за участие на демонстрационните стрелби (форма 2А) трябва да бъде подадена до Международен панаир Пловдив по        
е-мейл и по поща (оригинал) на адреса упоменат по-горе не по късно от 31 юли 2020 г. Електронни копия с попълнената заявката следва да 
бъдат изпратени и на е-мейлите на Фондация „Хемус-95” (office@hemusbg.org) и на Института по отбрана (demofire@di.mod.bg). 

2. For each demonstrated product a separate Annex should be filled in.  
    За всяко изделие, представяно на демонстрационните стрелби следва да се попълни отделно Приложение към заявката. 
3. The fee for the demonstration is fixed on 1000 BGN without VAT regardless of the number of products presented. Тhe applicants should 

organize the transportation of their products at their expense. 
    Таксата за участие е фиксирана на 1000 лв. без ДДС, независимо от броя на демонстрираните продукти. Заявителят организира и 

поема разходите за транспортиране на изделието. 
4. The applicant should send a list of invited guests (up to 12) to the addresses above not later than August 28th 2020. The list should include 

persons full name, occupation, identification number, ID card number or passport number. The data will be used for granting permission for admittance 
to the firing grounds. A person not existing in the list will not be admitted.  

     Изложителят трябва да изпрати списък на поканените гости (не повече от 12) на адресите по-горе, не по късно от 28  август 2020 г. 
Списъкът трябва да включва: имената, позиция/професия, ЕГН, номер на лична карта или номер на паспорт на личността. Информацията ще 
бъде използвана за снабдяване с разрешение за достъп до полигона. Лице, което не е включено в списъка няма да бъде допуснато.  

5. For additional information please visit www.hemusbg.org. 
   За допълнителна информация моля посетете www.hemusbg.org. 
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ANNEX / ПРИЛОЖЕНИЕ 

EXHIBITOR 
ИЗЛОЖИТЕЛ 

Company name: 
Наименование на фирмата: 

TECHNICAL INFORMATION/ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A1 
Description of the product (type and model) 
Вид и модел на изделието 
 
 

 

A2 The product for the demonstration is exhibited at “HEMUS 2020 Defense, 
Antiterrorism and Security“. 
Изделието за демонстрационната стрелба е експонат на “Хемус 2020 -
Отбрана, Антитероризъм и Сигурност”.        

 
YES /ДА  

 
NO/НЕ                   

A3 The weapon (ammunition) for the demonstration are provided by: 
Оръжието (боеприпасите) за демонстрационната стрелба се осигуряват от: 

 
 
 
 

A4 

1) Description of the target settings and the monitoring equipment 
    Описание на мишената обстановка и средствата за наблюдение 
 
 
 
 
 

2) The targets and the monitoring equipment will be provided and installed by: 
    Мишените и средствата за наблюдение се осигуряват и разставят от: 

 
 
 
 

3) Required time for preparation 
     Необходимо време за подготовка                               min 

A5 The demonstration is executed by:  
Демонстрационната стрелба се извършва от: 

 

A6 Estimated duration of the demonstration firings  
Очаквана продължителност на демонстрационните стрелби                               min 

A7 Scheduled time for dismantling  
Необходимо време за освобождаване на огневата позиция                               min 

A8 

Other requirements 
Други изисквания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If you need more space, please use an extra sheet(s). / Ако не Ви стигне определеното място, използвайте отделен(ни) лист(а). 

In compliance with the General Participation Terms foreign exhibitors must obtain temporary import permits for their exhibits from the Joint 
Committee for export control and non-proliferation of mass destruction weapons. 

Съгласно Общите условия за участие чуждестранните изложители трябва да имат разрешение за временен внос на експонатите си, 
издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожаване.  

 
 
Ordered by/ Заявил: 

   

 Name / Име  Position / Длъжност 
 
Date / Дата: 

 
 

 
Seal / Печат: 

 
Signature/Подпис: 

 

 


