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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Към Споразумение  

№ ……… /………. 2022 г. 

Правила за използване на изложбеното 

пространство „Sala Tiziano“, разположено 

на Dorsoduro 919, 30123, Венеция, наричано 

по-долу в този договор „СГРАДАТА“ 

 

I. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СРОК 

СТРАНИТЕ се съгласяват с временното 

използване на пространството - Sala Tiziano 

- на адрес Dorsoduro 919, 30123, Венеция, за 

да бъде домакин на изложба, отворена за 

периода от 4 май до 4 декември 2023 г., 

включително времето за инсталиране и 

демонтаж. На 4 декември 2023 г. 

споразумението се прекратява за текущата 

година и се възобновява през годините 2024 

и 2025 г. според датите, официално 

съобщени от Fondazione La Biennale di 

Venezia за 60-то Венецианско биенале на 

изкуството (2024 г.) и 19-то Венецианско 

биенале на Архитектура (2025 г.). За 

годините 2024 и 2025 се счита, че заемането 

на пространството е 14 дни преди 

официалната дата на откриване на 

Венецианското биенале, а освобождаването 

на пространството до 8 дни след 

официалната дата на затваряне на 

Венецианското биенале. 

 

ANNEX II 

To the Agreement  

№ ……… /………. 2022 

Regulations for the use of the Sala Tiziano 

exhibition space, located in Dorsoduro 919, 

30123, Venice, hereinafter referred to in this 

contract as “THE BUILDING" 

 

I.TERM LENGTH  

THE PARTIES agree to the temporary use of 

the space - Sala Tiziano – at Dorsoduro 919, 

30123, Venice, to host an exhibition open for 

the period from the 5th of May to the 4th of 

December 2023, including installing and 

dismantling time. On 4 December 2023 the 

agreement terminates for the current year, and 

resumes in the years 2024 and 2025 according 

to the dates officially communicated by the 

Fondazione La Biennale di Venezia for the 

60th Venice Biennale of Art (2024), and the 

19th Venice Biennale of Architecture (2025). 

For years 2024 and 2025, the occupation of the 

space is considered to be 14 days prior to the 

official opening date of the Venice Biennale, 

and the release of the space up to 8 days after 

the official closing date of the Venice 

Biennale. 
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II.СЪБИТИЕ 

Помещенията, предмет на този договор, се 

предоставят за разпределяне и домакинство 

на изложбеното събитие – българският 

павилион за участие в 18-то Венецианско 

биенале на архитектурата (2023 г.), 60-то 

Венецианско биенале на изкуството (2024 

г.) и 19-то Биенале на архитектурата във 

Венеция (2025 г.). 

 

III.СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДАТА 

 

КЛИЕНТЪТ е наясно и запознат с 

помещенията на сградата, както и 

помещенията на изложението като цяло и 

декларира, че ги счита за подходящи за 

събитието. 

 

IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 

ПОМЕЩЕНИЕТО 

КЛИЕНТЪТ е длъжен да освободи всички 

помещения на сградата до 04.12.2023 г. до 

18:00 часа, веднага след приключване на 

всички монтажно-демонтажни дейности. За 

2024 и 2025 г. крайният срок за връщане на 

помещенията е определен 8 дни след 

официалната дата на закриване на 

Венецианското биенале. След изтичане на 

горепосочения срок СЪТРУДНИКЪТ не 

поема никаква отговорност за изоставени 

от КЛИЕНТА вещи в изложбените 

II.EVENT 

The premises, subject of this contract, are 

provided for the allocation and hosting of the 

exhibition event – the Bulgarian Pavilion for 

its participation in the 18th Venice Biennale of 

Architecture (2023), the 60th Venice Biennale 

of Art (2024), and the 19th Venice Biennale of 

Architecture (2025). 

 

 

III. CONDITION OF THE BUILDING 

 

THE CUSTOMER is aware and acquainted 

with the premises of the building, as well as the 

premises of the exhibition overall, and declares 

that he considers them suitable for the event. 

 

 

IV. TRANFER OF THE PREMISES 

 

THE CUSTOMER is obliged to vacate all 

premises of the building by December 4th, 

2023, by 18:00, immediately after the end of 

all assembly and dismantling activities. For 

years 2024 and 2025, the deadline to return the 

premises is set 8 days after the official closing 

date of the Venice Biennale. Upon expiration 

of the above-mentioned term, THE 

COLLABORATOR does not take any 

responsibility for abandoned by THE 

CUSTOMER items in the exhibition premises, 
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помещения, като КЛИЕНТЪТ губи всички 

права на ползване на предоставените му от 

СЪТРУДНИКА помещения. 

СЪТРУДНИКЪТ е свободен да се 

разпорежда с всички и всички изоставени 

артикули и има право да поиска 

обезщетение, ако възникнат допълнителни 

разходи и/или щети във връзка със 

съхранението и защитата на изоставени 

артикули. С премахването на изложението 

КЛИЕНТЪТ се задължава да възстанови 

помещенията, предмет на този договор, в 

първоначалния им вид. Разходите за 

почистване и възстановяване на 

оригиналния вид на изложбените 

помещения се поемат от КЛИЕНТА. 

КЛИЕНТЪТ е длъжен да разреши 

преминаването до изложбените помещения 

на всеки упълномощен от СЪТРУДНИКА 

персонал. 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 

НА КЛИЕНТА 

 

• Ползването на помещенията, предмет на 

договора, е единствено право на 

КЛИЕНТА, който стриктно ще спазва 

всички технически изисквания и 

изисквания за безопасност, посочени от 

СЪТРУДНИКА и изисквани от закона. 

and THE CUSTOMER loses all rights of use 

of the premises given to them by THE 

COLLABORATOR. THE 

COLLABORATOR is free to dispose of any 

and all abandoned items and has a right to ask 

for compensation if any additional cost and/or 

damages occurred in connection to the storage 

and protection of abandoned items. With the 

removal of the exhibition, THE CUSTOMER 

is obliged to restore the premises, subject of 

this contract, to their original state. The cost of 

cleaning and restoring of the original 

appearance of the exhibition premises are 

borne by THE CUSTOMER himself. THE 

CUSTOMER is required to allow passage to 

the exhibition premises to any authorized by 

THE COLLABORATOR personnel.  

 

 

 

 

 

V.OBLIGATION AND 

RESPONSIBILITIES OF THE 

CUSTOMER 

 

 The use of the premises, subject to the 

agreement, is the sole right of THE 

CUSTOMER, who will strictly comply with 

all technical and safety requirements, 

specified by THE  COLLABORATOR and 

required by the law. 
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• КЛИЕНТЪТ освобождава СЪТРУДНИКА 

от всякаква отговорност, независимо от 

ситуацията, по отношение на събития, 

които водят до нанесени щети на трети 

лица, по отношение на кражби и други 

негативни последици – щети, произтичащи 

от неспазване на горепосоченото, 

причинени от активи на ТЪРГОВИЯТ 

КЛИЕНТ и трети страни. 

• Използването на изложбените помещения 

трябва да отговаря на естеството, 

предназначението, структурните 

характеристики и съответствието със 

стандартите на мястото (католическа 

духовна институция), с изключение, във 

всички случаи, на жилищно използване. 

• В рамките на предоставените изложбени 

пространства няма да е възможно да се 

променят или подправят конструкции или 

мебели, освен ако не е разрешено. За тази 

цел КЛИЕНТЪТ декларира и признава, че 

изложбените пространства, оборудването и 

мебелите, предоставени за временно 

ползване, са обвързани от „Sovrintendenza 

ai Beni Culturali“; поради тази последна 

причина КЛИЕНТЪТ се задължава 

предварително да покаже и предостави 

произведенията, които ще бъдат изложени 

за одобрение на СЪТРУДНИКА, като във 

всички случаи те трябва да са абсолютно 

съобразени с предназначението на мястото. 

 THE CUSTOMER releases THE 

COLLABORATOR from any liability, 

regardless of situation, regarding events that 

lead to damage inflicted to third parties, 

regarding theft and other negative 

consequences – damage resulting from non-

compliance with the above-mentioned, caused 

by any assets of THE CUSTOMER and third 

parties. 

 The use of the exhibition premises 

must be suitable with the nature, intended use, 

the structural features and the conformity to 

standards of the place (Catholic Clerical 

Institution), with the exclusion, in all cases, of 

the residential use. 

 

 Inside the granted exhibition spaces, it 

will not be possible to modify or tamper with 

structures or furniture, unless authorized. To 

this end the CUSTOMER declares and 

recognizes that exhibition spaces, equipment 

and furniture given for a temporal use, are 

bound by “Sovrintendenza ai Beni Culturali”; 

for this last reason the CUSTOMER commits 

itself to show in advance and submit the works 

that will be exposed for approval to the 

COLLABORATOR, and in any case, they 

must be absolutely consistent with the 

purposes of the location.  

 

 



5/10 
 

• КЛИЕНТЪТ ще предостави достъп през 

обителта на гостите и доставчиците на 

Религиозна къща за гости „Centro Culturale 

Don Orione Artigianelli“, която е част от 

същия имот. 

• КЛИЕНТЪТ има право да използва 

външните пространства на обителта за 

организиране и провеждане на прием при 

откриване на изложбата. 

• По време на официалните дни на 

вернисажа на Венецианското биенале 2023, 

2024 и 2025 г., КЛИЕНТЪТ приема, че 

външните пространства на манастира могат 

да бъдат използвани, на дата, която ще бъде 

договорена, за встъпителното събитие на 

всяка изложба, евентуално организирана в 

съседната църква Санта Мария дела 

Визитационе, която е част от същия имот. 

• КЛИЕНТЪТ има право да излага творбите 

си във вътрешните пространства на 

изложбените помещения и покрай стените 

на обителта. Ако КЛИЕНТЪТ желае да 

изложи творбите във външната градина на 

етажната собственост, СЪТРУДНИКЪТ си 

запазва правото да разгледа желанието на 

КЛИЕНТА преди да даде разрешение. 

 

 

VI. ДЕПОЗИТ 

 

 The CUSTOMER will grant the access 

through the cloister to the guests and suppliers 

of Religious Guest House “Centro Culturale 

Don Orione Artigianelli”, which is part of the 

same property.  

 THE CUSTOMER has the right to use 

the outdoor spaces of the cloister for 

organizing and holding a reception at the 

opening of the exhibition. 

 During the official days of the 

vernissage of the Venice Biennale 2023, 2024 

and 2025, THE CUSTOMER accepts that the 

outdoor spaces of the cloister may be used, on 

a date to be agreed upon, for the inaugural 

event of any exhibition possibly organised in 

the adjacent Church of Santa Maria della 

Visitazione, which is part of the same 

property. 

 THE CUSTOMER has the right to 

exhibit the works in the interior spaces of the 

exhibition premises, and along the walls of the 

cloister. If THE CUSTOMER wished to 

exhibit the works in the outdoor garden of the 

condominium, THE COLLABORATOR 

reserves the right to consider THE 

CUSTOMERS’S wish before granting 

permission. 

 

VI.DEPOSIT 
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КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати 

сумата от 5 000 € (пет хиляди евро) чрез 

банков превод като гарантиран депозит в 

рамките на 30.04.2023 г. и в рамките на 21 

дни преди достъп до местата, предоставени 

през следващите години 2024 и 2025. 

Сумата е предназначена за да се използва 

само за отстраняване и ремонт на дребни 

повреди и/или почистване на помещенията 

след края на изложението. 

При изтичане на срока на ползване на 

изложбената площ, страните по договора 

съставят приемо-предавателен протокол и 

удостоверяват състоянието на 

използваните помещения. Щетите по 

вътрешните и външните пространства на 

градината/двора се описват от страните в 

приемо-предавателния протокол, който 

става обвързващ. СЪТРУДНИКЪТ не може 

да претендира за щети и замърсявания, 

освен тези, удостоверени от страните в 

приемо-предавателния протокол, който се 

съставя при връщане на обекта от 

КЛИЕНТА. 

СЪТРУДНИКЪТ е длъжен да предостави 

на КЛИЕНТА в срок от 10 (десет) работни 

дни от освобождаването на помещенията - 

отчет за разходите, необходими за 

отстраняване на евентуално причинените 

щети и замърсявания, като след 

предварително писмено съгласие на 

THE  CUSTOMER is obliged to pay 

the amount of 5 000 € (five thousand euros) via 

bank transfer as a guaranteed deposit within 

30.04.2023, and within 21 days before 

accessing the spaces granted in subsequent 

years 2024 and 205. The amount is intended to 

be used only for the removal and repair of 

minor damages and/or cleaning of the premises 

after the end of the exhibition. 

Upon expiration of the term of use of 

the exhibition space, the contract parties shall 

draw up a handover protocol and certify the 

condition of the used premises. Any damages 

to the interior and of the external spaces of the 

garden/yard shall be described by the contract 

parties in the handover protocol that becomes 

binding. THE COLLABORATOR may not 

claim any damages and pollution, other than 

those certified by the parties in the handover 

protocol that is drawn up upon the return of the 

premises by THE CUSTOMER. 

THE COLLABORATOR is obliged to 

provide THE CUSTOMER within 10 (ten) 

working days from the release of the premises 

-  a report on the cost necessary to remove any 

damage and pollution caused, and after prior 

written consent of THE CUSTOMER, THE 

COLLABORATOR has the right to use the 

relevant amount from the guaranteed deposit.  

THE COLLABORATOR must return 

the guaranteed deposit to THE CUSTOMER 
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КЛИЕНТА СЪТРУДНИКЪТ има право да 

усвои съответната сума от гарантирания 

депозит. 

СЪТРУДНИКЪТ е длъжен да върне 

гарантирания депозит на КЛИЕНТА в 

рамките на 10 (десет) работни дни след 

връщане на обекта, след направено (ако има 

такова) приспадане за отстраняване на 

нанесени щети и замърсяване, които са 

удостоверени в приемо-предавателния 

протокол и одобрени от КЛИЕНТА. 

 

VII. ПОДГОТОВКА НА 

ПОМЕЩЕНИЯТА 

В случай, че КЛИЕНТЪТ желае достъпните 

пространства, обхванати от договора, да 

бъдат персонализирани от трети страни, 

той трябва да уведоми писмено 

СЪТРУДНИКА, като същевременно 

предостави плана за изпълнение за 

одобрение. 

 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 

 

Всички допълнителни услуги, които 

КЛИЕНТЪТ може да поиска от 

СЪТРУДНИКА (материали за подготовка, 

транспорт и настаняване или други услуги, 

необходими за изпълнението на проекта), 

ще бъдат предмет на отделно писмено 

споразумение между страните. 

within 10(ten) working days after the return of 

the premises, after any (if any) deduction has 

been made in order to resolve inflicted damage 

and pollution that were certified in the 

handover protocol and approved by THE 

CUSTOMER.  

 

 

 

 

 

 

VII.PREPARATION OF THE PREMISES 

In the event that THE CUSTOMER 

wishes to have the accessible spaces covered 

by the contract customised by third parties, he 

must notify THE COLLABORATOR in 

writing, while also providing the 

implementation plan for approval.  

 

 

 

 

VIII. ADDITIONAL SERVICES 

 

 

Any additional services that THE 

CUSTOMER may request from THE 

COLLABORATOR (materials for 

preparation, transport and accommodation, or 

other services required for the implementation 

of the project) will be subject to a separate 

written agreement between the parties. 
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IX. КРАЙНО ПОЧИСТВАНЕ 

 

СЪТРУДНИКЪТ ще осигури 

първоначалното почистване на достъпните 

пространства, обхванати от този договор. 

КЛИЕНТЪТ трябва да върне помещението 

в същото състояние, в което го е получил, 

като изчисти всички материали, останали 

след демонтажа и изнасянето на изложбата. 

 

X. НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Мониторингът (наблюдението) на сградата 

е задължителен през работното време на 

помещенията. Всички страни се съгласяват, 

че работното време на изложението е в 

интервала от 10:00 до 19:00 часа, с един 

почивен ден, освен ако не е уговорено 

друго от страните за специални поводи. 

Страните се съгласяват наблюдението на 

помещенията и изложбата да се извършва 

от един инспектор в работното време на 

изложбата, за което сключват 

допълнително споразумение към договора. 

 

XI. ЗАСТРАХОВКИ 

 

Не по-късно от 7 дни преди официалното 

откриване на изложбата СЪТРУДНИКЪТ 

предоставя на КЛИЕНТА сключената с 

 

IX. FINAL CLEANING 

 

THE COLLABORATOR will provide the 

initial cleaning of the accessible spaces 

covered by this contract.  

THE CUSTOMER must return the room 

under the same condition in which he received 

it, clearing all materials left after the 

dismantling and removal of the exhibition. 

 

X. OBSERVATION 

 

Monitoring (observation) of the building is 

mandatory during the working hours of 

premises. All parties agree that the working 

hours of the exhibition are in the interval from 

10:00 to 19:00, with one day off, unless 

otherwise specified and agreed by the parties 

for special occasions. The parties agree that the 

observation of the premises and the exhibition 

will be carried out by one steward during the 

working hours of the exhibition, for which they 

will conclude an additional agreement to the 

contract. 

 

XI. INSURANCE 

 

No later than 7 days before the official opening 

of the exhibition, THE COLLABORATOR 

will provide THE CUSTOMER with the Civil 
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договора застраховка „Гражданска 

отговорност“ към трети лица (щети срещу 

посетители), но не носи отговорност за 

щети на изложените предмети.  

СЪТРУДНИКЪТ не носи отговорност за 

щети по сградата или предмет в сградата по 

време на престоя на КЛИЕНТА, 

независимо дали преди, по време или след 

затварянето на помещенията. 

СЪТРУДНИКЪТ не поема отговорност в 

случай на злоупотреба и/или неправилно 

използване на което и да е оборудване и 

помещения. 

Гражданската отговорност за наличните 

материали, тяхната безопасност и употреба 

се носят изцяло от КЛИЕНТА и неговите 

служители. 

 

 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

В случай, че КЛИЕНТЪТ наруши някое от 

договорените си задължения, било то 

поради умисъл или груба небрежност, 

СЪТРУДНИКЪТ има право да прекрати 

договора без необходимост от 

предизвестие, последиците от което се 

уреждат от приложимото законодателство. 

 

XII. ИСКОВЕ 

 

Liability Insurance Policy concluded by the 

contract to any third parties (damages against 

visitors) but does not assume any 

responsibility for damage to the exhibited 

items.  

THE COLLABORATOR is not responsible 

for damages to the building or any object 

inside the building during THE 

CUSTOMER`S stay, whether before, during 

or after the closing of the premises.  

THE COLLABORATOR does not accept 

responsibility in case of misuse and/or 

improper use of any equipment and the 

premises. 

Civil liability for the available materials, their 

safety and use are borne entirely by THE 

CUSTOMER and his employees.  

 

XII. TERMINATION 

 

In the case that THE CUSTOMER 

breaches any of his agreed upon obligations, be 

it due to intent or gross negligence, THE 

COLLABORATOR has the right to terminate 

the contract without the need for notice, the 

consequences of which are governed by the 

applicable law. 

 

XII. CLAIMS 
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Всички възражения от страна на КЛИЕНТА 

трябва да бъдат направени в писмена форма 

в срок от 7 (седем) дни от настъпване на 

пропуска. Не може да се предявява иск, 

дори по изключение, в съда при липса на 

редовно плащане на сумите, предвидени в 

договора. 

 

All objections by THE CUSTOMER must be 

made in writing within 7 (seven) days from the 

occurrence of the neglect.  

No action may be brought, even exceptionally, 

in court in the absence of regular payment of 

the sums provided for in the contract. 

 

FOR THE CUSTOMER:         FOR THE COLLABORATOR:  

ЗА КЛИЕНТА:      ЗА СЪТРУДНИКА: 

X
Prof. Velislav Minekov

Minister of Culture

     

X
Francesca Giubilei

 

Prof. Velislav Minekov    Francesca Giubilei  

Minister of Culture 

X
проф . Велислав Минеков 

Министър на културата

    

X
Франческа Джубилей 

 

проф. Велислав Минеков    Франческа Джубилей  

министър на културата 

X
Vladimir Valkov

Chief accountant

 

Vladimir Valkov  

Head of Department “Accounting” 

X
Владимир Вълков

началник на отдел „Счетоводство“

 

Владимир Вълков 

началник на отдел „Счетоводство“ 


