ДОГОВОР
за покупко-продажба на рекламна площ
Днес 28 септември 2019 г. в гр. Свищов между:
ПП „Съюз на свободните демократи“ със седалище и адрес на управление гр. София,
бул.Васил Левски № 91 с идентификационен номер (БУЛСТАТ) 130873207,
регистрирано по ф.д. 82/2002 г в СГС, представлявано от Радослав Милев Кацаров –
Председател, чрез пълномощника си Бойко Симеонов Александров ЕГН 7101181487 и
наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,
и от друга страна ЛСД 1 ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул.
„Голо Бърдо“ 26, с идентификационен номер (БУЛСТАТ)205792220, представлявано от
Лъчезар Костадинов Костарелов и наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи
настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ закупува неотменяемо, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продава
рекламна площ за публикуване на интернет-реклама в интернет-страницата на
www.svishtovtoday.com, на следните позиции:
•статии;
•снимки;
•обръщения;
•интервюта;
•репортажи;
•готови видео клипове (само и единствено предназначени за агитация и информация
за конкретните избори. Няма да се приемат търговски реклами, реклами с търговски
елементи);
•рекламни банери (само и единствено предназначени за агитация и информация за
конкретните избори. Няма да се приемат търговски реклами, реклами с търговски
елементи).
Oбща цена за реклама на месец e 750 лева без ДДС.
Рекламата се остойностява на база действащата тарифа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
промените на която тарифа в срока на действие на договора няма да се прилагат към
този договор.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу цената и при условията, предвидени в
настоящия договор, да публикува интернет-рекламни кампании на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Публикуване на рекламата:
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ планира и резервира публикацията на рекламата в течение
на срока на действие на договора, съответстваща на платената стойност.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изработва за своя сметка и риск, дори при съдействието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответната рекламна форма (банер и др.) при спазване на
техническите изисквания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, налични в тарифата (позиции,
размери, максимална големина в КВ, посочване на линк, специални изисквания
при флаш-форми и др.)
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
изпраща
по
електронна
поща
на
адрес
info@svishtovtoday.com, рекламната форма, като приложение (attachment) към
писмото си. С акта на изпращане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е одобрил
съдържанието и че е поел за своя сметка всички рискове, свързани с него.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се ръководи от принципите на конкурентността и
търговската коректност в рекламните си кампании, като се задължава да спазва
за свой риск разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за
марките и географските означения, ЗАПСП, Закона за защита на потребителите
и за правилата на търговията, Закона за здравето, Закона за тютюна, Закона за
лекарствата и аптеките в хуманната медицина, Закона за храните и други
свързани с рекламата нормативни актове, включително заповеди, наредби и
други.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че ще урежда авторските и сродните им права и
правата върху интелектуална и индустриална собственост във връзка със
съдържанието на своите рекламни кампании по начин, по който носителите на
тези права няма да имат претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и че ще урежда
изцяло и за своя сметка всякакви претенции, направени по съдебен или
извънсъдебен ред, на носителите на права върху рекламните публикации.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до 1 час в работно време от получаването на формата
по чл.5 я активира в своята банер-система. В случай, че има забележки към
изпратената форма, срокът за активиране е неограничен - до изпълнение на
изискваните корекции от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Общи задължения:
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ползва информацията само за целите на
настоящия договор при условията на конфиденциалност и търговска тайна.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни професионално и добросъвестно
задълженията си.
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заявява кампаниите в технологично
допустимите срокове за подготовка и изпълнение.
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати сумата, посочена в раздел ІІІ от
договора, по посочената схема.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. Стойността по точка І. на настоящия договор се определя общо на 750 лв.
(словом Седемстотин и петдесет лева) без ДДС.
2. Плащането по договора следва да бъде извършено по сметките на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ( с включен ДДС), както следва:
- Еднократно - 100% (авансово) до три работни дни след подписване на договора.

3. Плащането се извършва след представяне на проформа фактура или оригинал на
фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BG70UNCR70001523658417, UNCRBGSF, УниКредит Булбанк-София
ІV. СРОКОВЕ
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му за срок до
25.10.2019 г.
2. Настоящият договор се прекратява:
- с изтичане на договорения срок
- по взаимно съгласие между страните;
- при констатиране на нарушаване на договорните задължения, от която и да е от
страните с 15-дневно писмено предизвестие, отправено от отправната страна до
неизправната.
V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1.Лица за контакт с право на валидни решения по този договор:
1.1 От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Бойко Александров тел. 0888722242
e-mail: boyko_sv@abv.bg
1.2 От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Лъчезар Костадинов Костарелов
тел. 0885 280008, kostarelov@gmail.com
2. За всички останали изрично неупоменати в този договор въпроси се прилагат
нормите на Търговския закон, ЗЗД и действащото гражданско законодателство на Р
България.
2. Всички евентуални спорове се решават от страните чрез постигане на съгласие и
подписване на анекси, които стават неразделна част от договора, а при липса на
съгласие споровете се отнасят за решаване пред компетентния съд.
3. Настоящият договор има 3 страници и се състави и подписа в два еднообразни
екземпляра на български език – по един за всяка от страните.

