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ДОГОВОР 
за политическа реклама 

„ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ – 6.11.2016 г.” 
 

 

Днес, 07.10.2016 г. в гр. Плевен между: 

1. Инициативен Комитет  за издигане на независими кандидати за президент и вицепрези-
дент на републиката Румен Радев и Илияна Йотова, представлявано от Цона Василева в 

качеството на упълномощено лице, наричано в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ и лице за контакт – 

Диана Атанасова Ботева – Танева, преупълномощено лице с координати тел. 0877776079, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Лавеле” 10-12, от една страна,  

и 

2. “Пи Ар Ви - рефреш вижън” ООД, представлявано от Илиана Цировска - управител, със седа-

лище и адрес на управление: Плевен, ж. к. «Сторгозия», бл. 24, вх.В, ап. 38, Идент. № 114 603 550, ДДС 

№ BG114 603 550, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга, 

се подписа настоящият договор, по силата на който страните постигнаха съгласие за следното: 

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да публикува срещу заплащане в 

новинарския сайт “BG Север – Новини на часа“ на адрес: www.bgsever.info/news политическа реклама по 

време на предизборната кампания от 7 октомври до 4 ноември 2016 г., при следните условия (по 

рекламната тарифа, публикувана на адрес: www.bgsever.info/news): 

1.1. Обем: 1 публикация 

1.2. Стойност на рекламата: 120 (Сто и двадесет) лева без ДДС. 

2. Сумата се заплаща по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в  

       Интернешънъл Асет Банк - Плевен, BIC: IABG BGSF, IBAN с-ка: BG16 IABG 7473 1000 3947 00 

3. Допълнителни споразумения: 

...................……………............................................................................................................................................. 

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено изпълнение на предмета на договора при уговорените 

в т. 1 условия. 

5. Да заплаща уговорената сума в установения срок. 

6. Да представи в графичен вид изображение на рекламното каре / банер или по споразумение да 

възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го изработи сам. 



7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за съдържанието на рекламата и по въпроса за 

авторските права. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

8. Да публикува договорените реклами, съобразно установеното в т. 1 от договора. 

9. Да уведомява предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на техническа или друга препятст-

ваща невъзможност за публикуване на уговорената реклама. 

 

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

10. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изработва сам графичния вид на рекламата, то той е длъжен да 

я предостави в завършен вид най-малко един ден преди поместването й в сайта. 

11. По взаимно споразумение, изразено в писмена форма, страните могат да изменят или допълнят 

условията за публикуване на рекламите. 

12. Публикуването на предизборни материали се извършва съобразно изискванията на Изборния 

кодекс. 

13. Всеки материал следва да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е 

престъпление. 

14. За неуредени въпроси с този договор се прилагат разпоредбите на действащото в РБългария 

гражданско законодателство. 

 

 

 

Договорът се сключи в два екземпляра - по един за всяка от страните. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
 

 

                                 
 


