
 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ЗА ФЕСТИВАЛ УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ, ОРГАНИЗИРАН ОТ 

ОБЩИНА ГАБРОВО 

 

 

1. За този документ 

1.1. Настоящите Общи условия за фестивала Узана поляна фест 

(Събитието), организиран от Община Габрово (Организатора) уреждат 

правата и задълженията на Организатора, както и правата и задълженията 

на лицата, посещаващи Събитието. 

1.2. Задължение на посетителите на фестивала е да се запознаят с общите 

условия на Събитието.С влизането на територията на Събитието, се 

приема, че сте се запознали и приемате настоящите Общи условия на 

Събитието.  

1.3. Ако някое от изискванията на Общите условия на Събитието,  не е ясно, 

следва да се потърси информация от Организаторите за разяснение на 

съответното изискване. Неразбирането на приложимо изискване не е 

извинение и не освобождава от задължението съгласно условията, в които 

това изискване е установено. 

 

 

2. За Община Габрово 

 

2.1. Организатор на Събитието е Община Габрово, с адрес гр. Габрово, п.к. 

5300, пл.„Възраждане“ №3. 

2.2. Подробна информация за Събитието можете да се открие на интернет 

адрес www.uzanafest.gabrovo.bg. По всички въпроси относно Събитието, 

можете да се свържете чрез контактната форма на сайта на Събитието, на 

имейл на адрес uzanafest@gabrovo.bg или gabrovo@gabrovo.bg, или на 

телефони 0889 979 097; 0889 388 422.  
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3. Достъп до Събитието 

 

3.1. Влизането в зоната на Събитието е безплатно. Не е разрешено влизане 

с  автомобили в непосредствена близост до входа на Събитието. 

Паркирането на автомобилите е организирано в обособени зони. Всички 

посетители са задължени да спазват насоките за паркиране, дадени от 

организаторите и представителите на МВР-Габрово. 

3.2. За да се избегне шофиране и търсене на място за паркиране, има 

възможност да се използва организиран автобусен транспорт. Автобусите 

тръгват по график от гр. Габрово до местност Узана (до разклона за хотел 

„Балканци“) и обратно. Времетраене на пътуването е 50 минути. Графикът 

на автобусните курсове се публикува на сайта на Събитието. 

3.3. Има възможност за достъп на автомобили, превозващи хора с 

увреждания в непосредствена близост до входа на Събитието, като след 

това те също трябва да се върнат до обособените зони до паркиране. 

3.4. Разрешен е достъпът на домашни любимци на Събитието, като 

съответния собственик носи отговорност за поведението и нуждите им. 

 

4. Мерки за сигурност и медицинска помощ 

 

4.1. През всички дни на Събитието е предвидена 24-часова 

охрана.Охранителните дейности се осъществяват от МВР – Габрово. 

4.2. Всеки посетител е длъжен да съдейства на охранителите на Събитието, 

включително да се легитимира с документа си за самоличност, при 

необходимост. 

4.3. Посетители и участници, които нарушат изискванията на настоящите 

Общи условия, се отстраняват от територията на Събитието. 

4.4. През дните на Събитието е предвидена противопожарна охрана. 

Дейността се осъществява от Регионална дирекция "Пожарна безопасност 

и защита на населението" – Габрово. 

4.5. През всички дни на Събитието е осигурен медицински екип, в случай на 

необходимост от лекарска помощ. В случай на нужда, посетителите могат 

да се обърнат и към служителите, обслужващи Събитието, за да ги насочат 

за местонахождението на пункта за оказване на първа помощ. 

4.6. За допълнителна информация през всички дни на Събитието, 

посетители и участници могат да се обърнат към служителите, обслужващи 

Събитието, които се отличават с характерно облекло/ бадж. 

 



 

 

5. Фотографии и видеозаписи 

 

5.1. По време на Събитието се правят видеозаписи и снимки с цел 

отразяване му. С влизането си на територията на Събитието посетителите 

влизат на обществено място, поради което е възможно да бъдат заснети 

без за това да е необходимо разрешение или съгласие. Ако и доколкото 

такова съгласие е възможно да е необходимо, с приемането на тези Общи 

условия и влизането си на територията на Събитието, се приема, че 

посетителите дават съгласието си за: 

5.1.1. това да бъдат снимани с оглед създаването на снимки и видеоклипове; 

5.1.2. използването от страна на Организатора на направените снимки и 

видеоклипове за целите на маркетинга и популяризирането на Събития, 

организирани от Община Габрово. 

5.2. Независимо от т. 5.1, по всяко време посетителите може да възразят 

срещу видео или  фото заснемането. В такъв случай, в зависимост от 

обстоятелствата, при които заснемането се извършва и разпознаваемостта 

в заснетите кадри, ще се преустанови заснемането и няма да се използва 

заснетият материал, съгласно т. 5.1.2. За да бъде изпълнено това 

задължение, е необходимо да се възрази писмено срещу заснемането, 

както и да се окаже съдействие след края на Събитието,за да се отстранят 

кадрите, в които възразилите присъстват и е възможно да бъдат 

идентифицирани.  

5.3. Организаторът запазва авторското право върху всички фотографии и 

видеоклипове, които е възможно да се използват на организирани други 

Събития. Заснетите лица нямат право на възнаграждение за заснемането 

им и използването на направените фотографии и видеозаписи. 

 

6. Отговорности 

 

6.1. Здравето, личната сигурност и сигурността на имуществото е на първо 

място отговорност на самите посетители и участници. По време на 

Събитието следва да се избягват действия и ситуации, които могат да 

увредят здравето. Да се сигнализират охранителите на Събитието, когато 

нечие здраве и живот са застрашени. Посетителите и участниците носят 

отговорност за надзора и съхранението на личните си вещи.  



 

6.2. Отговорността за здравето и благосъстоянието на всяко малолетно и 

непълнолетно дете е на неговия родител, настойник, попечител или друго 

лице, което полага грижи за него ( съгл. Закона за закрила на детето). 

6.3. Всеки посетител е длъжен да прецени дали нивата на шум от 

концертните изпълнения на Събитието, са подходящи за него и 

непълнолетните лица, за които носи отговорност.  

6.4. Задължително е опазването на чистота на територията на Събитието и 

околността. Генерираните отпадъци задължително се изхвърлят разделно, 

според осигурените за това условия и на обособените за това места. 

6.5. Забранено е изхвърляне на фасове на територията на Събитието и 

околните пространства. 

6.6. Препоръчително е използването на прибори и съдове за многократна 

употреба, с цел намаляване на отпадъчната пластмаса.  

 

7. Правила за поведение 

 

7.1. По време на Събитието, посетителите, участниците, както и 

ползвателите на палатковия лагер са длъжни да спазват всички 

общоприети норми за добро поведение. 

7.2. Да не се извършват и да не се подбуждат други лица към извършване на 

административни нарушения или престъпления, включително, но не само, 

актове на насилие или актове на омраза, основана на етническа, 

религиозна, полова или друга идентичност или на какъвто и да е друг 

признак. 

7.3. Да се използват единствено изградените на територията на Събитието 

тоалетни за съответните физиологични нужди, като същевременно не се 

използват тоалетните за дейности, забранени от закона. 

7.4. Лица, болни или със симптоми на високозаразно заболяване, не трябва 

да посещават Събитието. 

7.5. Забранено е необезопасеното паленето на огън на територията на 

Събитието. 

7.6. Ползвателите на палатков лагер, както и всички пребиваващи на 

територията на Събитието, са длъжни да намалят нивата на шум след 1 

часа през нощта, за да се осигури възможност за почивка на лагеруващите. 

7.7. Забранено е внасянето и използването на вещества, чиято употреба е 

забранена от закона. 

7.8. Забранено е посегателството върху биологичното разнообразие на 

територията на местност Узана. 



 

 

8. Изисквания към обектите, извършващи търговска и рекламна 

дейност 

 

8.1. Не се допускат лица, извършващи търговска и рекламна дейност, които 

не притежават Разрешение за ползване на терен-общинска собственост, за 

извършване на търговия на открито и не са заплатили съответната такса. 

8.2.  Търговските обекти, които предлагат храни и напитки, трябва да 

притежават всички разрешителни и съответните съгласувателни документи, 

свързани с търговията на открито. 

8.3. Организаторите осигуряват електрическо захранване, но консумацията 

на електричество е ограничена. Не се допуска надвишаване на 

консумацията спрямо предварително посочената от лицата. 

8.4. За всички търговски обекти е забранено използването на пластмасови 

съдове и прибори за еднократна употреба. 

 

9. Съобщения 

 

9.1. Всички съобщения и обявления, свързани с провеждането на и промени 

в Събитието, се публикуват на сайта www.uzanafest.gabrovo.bg, в профила 

на Община Габрово във Facebook (Община ГАБРОВО/GABROVO 

Municipality), на сайта на Община Габрово (gabrovo.bg), информационални 

канали и публикации. 

 

10. Друг разпоредби 

 

10.1. Настоящите Общи условия и всички аспекти на отношенията между 

Организатор и Посетители са подчинени на законодателството на 

Република България. 

10.2. Възможно е да бъдат изменяни или допълвани настоящите Общи 

условия, като се оповестява това своевременно на сайта на Събитието.  
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