
                                        Д О Г О В О Р 
 

 

Днес,18.03.2023 г. в гр. Благоевград между страните: 

 

Георги Атанасов Самандов, кандидат за народен представител, пълномощник на Стефан 

Янев, представляващ ПП ‘‘ Български възход‘‘ наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, oт 

една страна, 

 

и 

 

“СТРУМА КОМ” ООД, ЕИК: 204787925, със седалище и адрес на управление Благоевград, 

ул „Васил Мечкуевски” 2, представлявано от Силвия Александрова Джамбазова, наричан 

по–долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна  

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.  Предмет на настоящия договор е публикуване на информационни материали 

за ПРЕЗИЗБОРНО ОТРАЗЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА кандидат депутата Георги 

Самандов в предизборната кампания за Парламентарни избори  2023г. в сайта struma.com, 

собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

възнаграждение информационно и рекламно обслужване на сайта си, а именно: struma.com 

във връзка с предизборната кампания на кандидат депутата Георги Самандов. 

 за Парламентарни избори  на 02.04.2023 

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 2. (1) По силата на сключеният договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати 

по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размера, определен в чл. 4 на 

настоящия договор. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сам създава материалите ги предоставя на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във вида и медийния формат, в който желае те да бъдат публикувани. 

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение след 

издаване на разходно-оправдателен документ /фактура/ в рамките на 3 дни от издаването 

й. 



(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му предостави 

всички необходими за изпълнението на договора материали и информация. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва възложеното в срок, с грижата на 

добър търговец, по избрана от него технология и материали. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в случай че е възпрепятствано по негова вина 

излъчването на планиран репортаж или друга проявна форма на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да 

компенсира пропуска в часови пояс и ден, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

IV.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАШАНЕ 

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща сумата от 500 лв / петстотин/ лв. без ДДС, по фирмената 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

IBAN: BG41IORT80481088896600 

        БАНКА: ИНВЕСТБАНК АД 

        Банков код: IORTSFBG 

V. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 5.  Срокът на договора е от сключването му до 31.03.2023 г. включително.  

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 6. Договорът се прекратява: 

 6.1. с изтичането на срока на договора съгласно чл. 5; 

 6.2. по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра -  по един за всяка от 

страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

                                                 ................................ 

/Георги Самандов/                                            /............................................../ 
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