
“ВИДЕОСАТ 21 ВЕК " 

Велико Търново                   

ул. “Ниш” № 7A 

тел.: (062) 63 - 99 - 09 
 

 

Д О Г О В О Р  
 

 Днес 30.09.2019г., гр.В.Търновo, между ПП”ВМРО – БНД”, с адрес: 

гр. СОФИЯ, ул.”Пиротска” № 5, представлявана от Красимир Каракчанов, 

длъжност: председател, наричан/а ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

Кабелна телевизия “ВИДЕОСАТ 21 ВЕК” ООД с адрес гр. В. Търново, 

ул. “Ниш” № 7a, представлявана от КИРИЛ НИКОВ - управител, наричана 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:  

І ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

1.Във връзка с предизборната кампания за Местни избори 2019г. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи и излъчи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

следните рекламни материали: 

1.1. РЕКЛАМЕН КЛИП до 30сек.- 1бр. клип 

 Период на излъчване - 19 дни, от 01.10.2019г. до 25.10.2019г.; 

 Часове на излъчване: 20:25 часа, Брой излъчвания:19; 

 Цена за излъчване :740  лв. 

1.2.ИНТЕРВЮТА до 3 мин. 

 Изработка: 2 бр. до 3 минути; 

 Часове на излъчване: 20:55 часа, Брой излъчвания: 2; 

 Дата на излъчване: 03.10.2019 г./ 23.10.2019 г.; 

 Обща стойност: 240лв.  

 Сума за плащане с ДДС: 980 / деветстотин и осемдесет./  лв. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава да заплати стойността на договорените 

рекламни материали предварително при сключване на договора.   

3.Плащането се извършва на сметката на “ВИДЕОСАТ 21 ВЕК”ООД в ТБ”Алианц 

България”  клон В.Търново,  

 IBAN BG86 BUIN 7001 1052 0016 16, BIC (SWIFT) BUINBGSF,  

  или в брой. 

4. Всички други услуги извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплащат от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по действащата рекламна тарифа регистрирана в Районата 

избирателна комисия. 

ІІ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  

 1. Договорът се прекратява предсрочно с 15 -дневно предизвестие на една от 

страните, изразено в писмена форма. 

 2. Договорът се сключва за срок до 24:00 ч. на  25.10.2019г..  

 3.Договорът е съставен въз основа на действащата рекламна тарифа към 

датата на подписването му и регистрирана в Районата избирателна комисия. 

 4.Изпълнителят не носи отговорност по изпълнението на договора при 

възникване на форсмажорни обстоятелства. 

 5.Възложителят гарантира ,че е регистриран в Централната избирателна 

комисия под № ............... . 

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

страните. 

 “ВИДЕОСАТ 21 ВЕК”:………...…….        ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……….....……. 


