
ДО             Приложение 1 
ДИРЕКТОРА 
НА ОКИ ДК "ИСКЪР" 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

от ...............................................................................................,  

представляващ .................................................................................................................,  

тел. ..........................., e-mail:..................................................., 

за наемане на помещение/техника/инструмент  

от Дом на културата "Искър" 

за провеждане на /събитие/.............................................................................  

на /дата/.................................. от ….... ч. до ….... ч. 
               /попълва се часа на влизане и излизане от залата/ 

 
 

Данни за фактура:  

Фирма /имена за физическо лице: ...............................................................................  

ЕИК: ............................................../за физическо лице ЕГН: ......................................... 

Адрес: ................................................................................................................................ 

МОЛ: ................................................................................................................................... 

 
ПОМЕЩЕНИЯ 

 

№ Помещение 
 

Наем без 
ДДС 

Режийни 
разноски 
без ДДС 

Общо Брой 
часове 

Сума в лв.  
без ДДС 

1. Голяма концертна зала 70.00 лв./час 31.97 лв./час 101.97 лв.   

2. Камерна зала 20.00 лв./час 15.87 лв./час 35.87 лв.   

3. Фоайе партер - голямо 100.00 лв./час 35.95 лв./час 135.95 лв.   

4. Фоайе партер 70.00 лв./час 24.01 лв./час 94.01 лв.   

5. Фоайе I етаж 28.00 лв./час 17.22 лв./час 45.22 лв.   

 Общо:     

 ДДС:     

 Всичко с ДДС:     

 
 

ОСВЕТИТЕЛНА, ОЗВУЧИТЕЛНА И ДРУГА ТЕХНИКА 
 

№ Вид техника Наем без 
ДДС/бр. 

Брой Брой 
часове 

Сума в лв. 
без ДДС 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Осветителна техника в концертна 
зала, в т.ч. пулт за управление 
EUROLITE DMX Scene Setter, димерен 
блок DIM 610, прожектори EUROLITE 
Theatre spot 650/1000 W, кабели и др.  

21.00 лв./час ––   

2. Осветителна техника в камерна 
зала, в т.ч. пулт за управление 
EUROLITE DMX Scan Control 192 
controller  

19.00 лв./час ––   



1. 2. 3. 4. 5. 6. 

3. Озвучителна техника, в т.ч. 
смесителен пулт SAMSON XM 910-900 
Watt, две тонколони YAMAHA със 
стойки "Беспеко" 

110.00 лв./час  
–– 

  

4. Мултимедия SONY VPL-ES2 с маса за 
мултимедия HAMA 18775 

54.00 лв./час ––   

5. Екран за мултимедия EliteScreen 
T9UWS1 трипод 99 диагонал 

31.50 лв./час ––   

6. Дистанционен безжичен микрофон 
JTS Mh8990 SHURE /налични – 2 бр./ 

12.00 лв./час    

7. Дистанционен безжичен микрофон 
WMS 40 Pro mini 2 /налични – 2 бр./ 

12.00 лв./час    

8. Микрофон с кабел PG58  /наличен – 
1 бр./ 

7.00 лв./час ––   

9. Микрофон с кабел JTS TM 929  
/наличен – 1 бр./ 

7.00 лв./час ––   

10. Стойка за микрофон "Беспеко"  
/налични – 6 бр./ 

3.00 лв./час    

 Общо:     

 ДДС:     

 Всичко с ДДС:     
 

ИНСТРУМЕНТИ 
 

№ Инструмент Наем без 
ДДС 

Брой 
часове 

Сума в лв.  
без ДДС 

1. Пиано „Лирика“ – в Учебна зала 10.00 лв./час   

2. Пиано „Блютнер“ – на сцена 39.00 лв./час   

 Общо:     

 ДДС:     

 Всичко с ДДС:     
 

Банкова сметка: 
IBAN: BG97SOMB91303117663001 
BIC: SOMBBGSF 
Общинска банка 

 
 
 

При ползване услугите на озвучител и осветител, наемателят сам осъществява контакт с тях. 
 
 

ОЗВУЧИТЕЛ – 200 лв. до 6 часа вкл. на ден. Всеки следващ час – по 20 лв./час 
В отделна фактура. Тел.: 0888 703068 – Александър Велин 
 
 

ОСВЕТИТЕЛ – 200 лв. до 6 часа вкл. на ден. Всеки следващ час – по 20 лв./час 
В отделна фактура. Тел.: 0888 315696 – Георги Буюклиев 
 

   
        
Дата: ...........................         ЗАЯВИТЕЛ: 

 
 
 
 

Наразделна част от настоящото заявление е декларация – приложение 2 



            Приложение 2 
 

ОКИ ДОМ НА КУЛТУРАТА "ИСКЪР" 
1592, София, ЖК "Дружба 1", бул."Кръстю Пастухов" № 23 

тел.: 02 9790473; 02 9790474; 02 9790479 
dk_Iskar@abv.com   www.dk-iskar.com 

 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

Долуподписаният/та .................................................................................................... 
                 /име, презиме, фамилия/ 
телефон: ............................................., в качеството ми на........................................ 
 
........................................................................................................................................ 

/длъжност, фирма, организация/ 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
В случай, че за времето през което съм ползвал/а почасово предоставените ми  
 
помещение/я и техника ............................................................................................... 
     /посочват се конкретните помещения и техника/ 
....................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
за провеждане на ......................................................................................................... 

                              /събитие, дата, час/ 
.......................................................................................................................................,  
 
в сградата на ОКИ Дом на културата "Искър" настъпят вреди, причинени от  
 
ползвателя, се задължавам същите да бъдат отстранени за моя сметка. 

 
Уреждането на авторски и изпълнителски права по смисъла на Закона за авторското 

право и сродните му права при провеждането на събитието са за моя сметка. 

Настоящата декларация е неразделна част от попълненото от мен заявление  

за наемане на зали и техника. 

 
 
 
 
 
Дата: ..........................      ДЕКЛАРАТОР:  
 


