
 
Договор № ………….. за изработка и излъчване на предизборни  материали по време на  

кампания  
 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019    

 
 
Днес ……………….2019 година, в гр.Трявна се сключи настоящия  поръчка- договор  между: 
 
1.СД"ТВ-НЕТ САТЕЛИТ КОНДУКОВ &СИЕ ", с адрес на управление: гр.София, ж.к.Овча Купел 2, 

бл.31, вх.Б,  ЕИК 121261549  и търговски адрес: гр.Трявна, ул."Любен Каравелов"№7, представлявано от  
Ивайло Петров Кондуков, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ  от една страна,  
и 
2. ………………………………………………………………………………………………………….., 
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от друга страна, 
  
 

 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
        1.Изготвяне на предизборни материали по време на кампания за  местните избори  в гр. 
Трявна. Предизборни предавания съгласувани писмено между страните, съгласно тарифата, по 
която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания 
обявена от "ТВ-НЕТ САТЕЛИТ " в  ОИК Трявна, съгласно  Приложение №1 неразделна част от 
този договор. 
      1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва предизборни 
материали по време на кампания за  Избори  2019   в гр.Трявна  по съгласуван между двете страни 
идеен проект. 
 
      1.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага ,а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да излъчва предизборни материали 
по време на кампания за Избори 2019 в гр. Трявна  по кабелната мрежа на „ТВ НЕТ САТЕЛИТ“, 
след предварителна заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и предварително одобрен медия план 
между страните .  
 
 
                                                       СРОК НА ДОГОВОРА 

 
 

      2.  Договорът се сключва за времето на предизборната кампания  от ………… до ……………г. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приеме да изработва  рекламните  материали  в срок и след уточняване на 
заданието по  проект от двете страни. 
      2.1.Излъчването на материалите става съгласно предварително одобрен медия план между 
страните .  
 
 

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
 

      3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума, изчислена на база на 
предварително обявената тарифа за изработка  и излъчване на предизборни материали по  
/Приложение №1/, като плащането за всеки от материалите се извършва предварително, при 
внасянето на заявката и подписани констативни протоколи между страните.   
 



     4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данъчна фактура за платената 
сума въз основа на окончателен констативен протокол за изработените и излъчени материали 
изготвен от страните по този договор неразделна част от него.  
 
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

     5. По силата на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава правото да се излъчат 
материалите му по схема съгласувана между страните съгласно тарифата на телевизията - 
Приложение 1.  
     6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено изпълнение на поръчката и да осъществява 
контрол лично или чрез упълномощено във връзка с изпълнението на Договора лице. 
     7 .Да изисква промени в схемата на излъчване като задължително ги съгласува с 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-малко 3 дни преди излъчването. 
     8.Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ компенсиращи излъчвания при пропуснати или неизлъчен 
рекламен материал,предмет на този Договор. 
     9.Да плати договорената цена по начина и в срока уговорени в Договора. 

 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

     10.Да изпълни качествено и в срок рекламната поръчка. 
     11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури изработката на рекламният материал в завършен 
вид на видео носител.  
    12.Авторските права принадлежат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма право да ги 
предоставя за публично излъчване без съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
     13.Да осигурява възможност за промяна в схемата на излъчване по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
,ако това не нарушава принципната и организационна схема на програмата. 
     14.Да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съгласува с него измененията в 
проекта за изработване и схемата на излъчване по програмни причини. 
     15.Да получи уговореното  в Договора възнаграждение в посочените срок и условия. 
 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
    16.Договора се прекратява при изтичане на срока за който е сключен. 
    17.Договора може да се прекрати преди изтичане на срока за който е сключен,по взаимно 
съгласие между страните, изразено в писмена форма. 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
    18.Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно изпълнението му 
по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на действащото в Република 
България законодатеслтво. 
     20.Настоящият Договор е изготвен и сключен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:      
 
 
 
 
 
 


