ДОГОВОР ЗА ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ В STRUMA.COM
Днес, 02.05.2019 г. , в гр. Благоевград, се сключи настоящият ДОГОВОР ЗА
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕКЛАМА между : ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ,
представлявана от Бойко Методиев Борисов , със седалище и адрес на управление гр. София, пл.
България 1 , ЕИК 175248466 , чрез упълномощената Даниела Владимирова Савеклиева, с ЕГН
7411290151 – Областен координатор на ПП ГЕРБ – Благоевград, наричано за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна
И
от друга страна – СТРУМА. КОМ ООД, с адрес гр. Благоевград, ул „Васил Мечкуевски“ 2,
БУЛСТАТ 204787925, представлявано от управителя Даниел Новоселски, наричан накратко
ИЗПЪЛНИТЕЛ.
Страните се споразумяха за следното:
I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да публикува в сайта си
STRUMA.COM съобщения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отнасящи се за информация по услугите, които
той предлага на своите потребители – статии, интервюта, обявления и др, свързани с
предизборната кампания за Избори за Европейски парламент 2019, в периода на
предизборната кампания.
Чл.1.2.Статиите и банерите ще бъде публикувани на страниците на сайта STRUMA.COM , в
периода от 02.05.2019г. до 24.05.2019г. вкл., като няма ограничение в дължината на текста на
съобщенията или статиите. Договорът се отнася само и единствено за
II ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпрати готовия за публикуване текст най – малко 24
часа преди публикуването му в сайта STRUMA.COM
Чл.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер
на 1200,00.(хиляда и двеста лева) с ДДС за периода, до 5 дни след сключване на договора, след
като изпълнителят предостави оригинална фактура за това.
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява данните и информацията във връзка и
по повод изготвянето на възложената му реклама без изрично съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.5.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да нарушава оперативната самостоятелност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при извършването на журналистическата му дейност в сайта Struma.com.
Чл.6. Страните ще решават всички възникнали спорове по изпълнението на настоящия договор по
взаимно съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато, по реда на ГПК.
Чл.7 Плащането да се извърши по банкова сметка на изпълнителя:
РРК СТРУМА ЕООД
ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG 76 IORT 8048 1000 663 703
BIC:IORTBGSF
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и се
подписа от тях както следва
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

