
Предлагаме 7 конферентни зали с капацитет от 20 до 550 места. Изберете Вашата зала в зависимост от 

желаните капацитет и подредба с помощта на тази таблица: 
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КОНФЕРЕНТНИ ЗАЛИ 

Конферентни 

Зали 

Размери / 

Площ 

 

Кино 

салон 

 

Класна 

стая 

 

Каре 

 

   П – 

форма 

 

Наем  

до 

 4 часа 

Наем  

до 

 8 часа 

Цени с   

отстъпка 

% 

                                                                                        партер 

„Европа” 354.00 м² 

☼ 
350 150 80 70 650.00 лв. 1150.00 лв. До 4 ч.  - 00.00 лв. 

До 8 ч.  - 00.00 лв. 

„Европа” + 

Конф. 1 

461.25 м² 

☼ 
550 220 100 90 750.00 лв.  1350.00 лв. До 4 ч.  - 00.00 лв. 

До 8 ч.  - 00.00 лв 

Конферанс 1/5 114.00 м² 

☼ 
80 50 42 36 290.00 лв. 460.00 лв. До 4 ч.  - 00.00 лв. 

До 8 ч.  - 00.00 лв 

                                                                                   етаж „Мецанин“ 

„Киев” 190.00 м² 

Х 
180 120 65 60 399.00 лв. 688.00 лв. До 4 ч.  - 00.00 лв. 

До 8 ч.  - 00.00 лв 

Конферанс 2/4 29.90 м² 

☼ 
30 20 16 15 90.00 лв. 160.00 лв. До 4 ч.  - 00.00 лв. 

До 8 ч.  - 00.00 лв 

Конферанс 3   45.24 м² 

☼ 
40 30 18 15 120.00 лв. 210.00 лв. До 4 ч.  - 00.00 лв. 

До 8 ч.  - 00.00 лв 

В цената се включва: подредба на залата, Wi-Fi, екран за проектиране, климатизация, указателни табели и ДДС. 

*Такса over-time за всеки следващ, допълнителен час, извън договорените – 100.00 лева 

За успеха на Вашето събитие предлагаме още: 

зареждане с бутилка минерална вода 500 мл. в залата 1 бутилка 1.40 лв. 

изграждане на подиум  1 м²      15.00 лв./м² 

изложбена площ (щандове, банери, рекламни площи и др.) 1 м²      25.00 лв./м² 

поименен бадж + пластика 1 бр. по заявка от външна фирма 

бизнес комплект (1 бр. химикал и 3 листа А4)  1 бр. 2.00 лв. 

национални знамена на стойка 1 бр. 0.20 лв. 

аранжировка с цветя / икебана 1 бр. по заявка от външна фирма 

копирни услуги (принтиране, сканиране, ламиниране) 1 стр.  0.30 лв. 

факс 1 стр. 0.30 лв.  

Зала „Европа“ Зала „Киев“ Зала „Конферанс 1/5“ Зала „Конферанс 3“ 



НАЕМ НА КОНФЕРЕНТНО ОБОРУДВАНЕ 
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Професионално оборудване  

за конферентни зали 

Брой 

1 ден 

Цени рецепция  

1 ден  

Цени с  

отстъпка 

екран (стационарен) 1 бр.   30.00 лв. Безплатно 

екран (подвижен) 1 бр.   25.00 лв. 00.00 лв. 

флипчарт (с хартия и маркери) 1 бр.  30.00 лв. 00.00 лв. 

мултимедиен проектор 1 бр. 115.00 лв. 00.00 лв. 

лаптоп 1 бр.  50.00 лв. 00.00 лв. 

озвучителна система + 1 жичен микрофон 

(4 тонколони, усилвател, миксер, техническо обслужване) 
1 бр. 230.00 лв. 00.00 лв. 

жичен микрофон (допълнителен) 1 бр.   13.00 лв. 00.00 лв. 

озвучителна система + 1 безжичен микрофон 

(4 тонколони, усилвател, миксер, техническо обслужване) 
1 бр. 260.00 лв. 00.00 лв. 

безжичен микрофон (допълнителен) 1 бр.   30.00 лв. 00.00 лв. 

преводаческа кабина (2 преводачески пултове, система за 

симултанен превод, монтаж, техн. обслужване)  
1 бр. 350.00 лв. 00.00 лв. 

инфра-приемник + слушалка 1 бр.    6.00 лв. 00.00 лв. 

монитор (плазма) 1 бр.  60.00 лв. 00.00 лв. 

аудио-запис (с включен лаптоп и техническо обслужване) 1 час 20.00 лв. 00.00 лв.  

Всички цени са нетни и с включен ДДС. 

Обяд / Вечеря Вид изхранване за 3-степенно меню:  Брой куверт Единична цена 

обяд - сет меню  супа/салата, основно, десерт, мин. вода, хляб 1 бр./1 човек 15.00 -17.00 лв. 

обяд - шведска маса  супа/салата, основно, десерт, мин. вода, хляб 1 бр./1 човек 17.00 -19.00 лв. 

вечеря - сет меню  супа/салата, основно, десерт, мин. вода, хляб 1 бр./1 човек 18.00 -20.00 лв. 

вечеря - шведска маса  супа/салата, основно, десерт, мин. вода, хляб 1 бр./1 човек 21.00 -23.00 лв. 

* сервиз за внесен алкохол – 150 лв.  

* след 5-тия час се заплаща сервиз over-time от 150 лв. за 1-вия, а за всеки следващ час – 200 лв. 

Примерни варианти на менюта ще изпратим след писмено потвърждение на мероприятието по e-mail. 

Внасянето на всякакъв вид храна и напитки в хотела не се разрешава . 

Всички цени са нетни и с включени 20% ДДС. 

  Контакт за резервации:  

  г-жа Донка Иванова – комплексен управител - +359/ 888 420 679  

  г-н Иван Зафиров – салонен управител - +359/ 888 650 644 

РЕСТОРАНТИ И КЕТЕРИНГ 

Парк-хотел „Москва“ разполага с ресторант „Панорама“ (120 места), ресторант „Москва“ (450 места), Зимна 

градина (80 места), цветна лятна градина, лоби и конгресен бар.   


