
 
 

ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМНО И ИНФОРМАЦИОННО 
ОБСЛУЖВАНЕ  

ПРЕЗ ПОЛИТИЧЕСКА КАМПАНИЯ - „МЕСТНИ ИЗБОРИ 
2019г.” 

 
 Днес, 07.10.2019 година, в Благоевград, се сключи настоящият договор между: 
 
 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЕНП (ЕНП-СДС-БДО)“, със седалище и адрес на 
управление Благоевград, ул. „Трайчо Китанчев“ № 1, регистрирана за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година с Решения №№ 63-МИ и 64-
МИ/16.09.2019 година на ОИК-Благоевград, представлявана от РАДОСЛАВ 
НИКОЛАЕВ ТАСКОВ, в качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
 и 
 „СТРУМА КОМ“ ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. 
„Васил Мечкуевски“ № 2, вписано в ТРРЮЛНЦ на Агенция по вписванията към МП с 
ЕИК 204787925, представлявано от управителя Силвия Александрова Джамбазова, в 
качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
 
 Страните се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
 Чл. 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да помества на 
страниците на интернет-сайта си - „STRUMA.COM”, политическа публикация, относно 
политическата кампания „Местни избори – 2019“. 
 Чл. 1.2. „Политическа публикация” по силата на този договор представлява – 
„Пакет (информации, видеа, банери, листи за кандидати за общински съветници, 
интервюта, репортажи и др.), в обем, предоставен от съответната политическа партия, към 
сайта „STRUMA.COM”, за периода на предизборната кампания - от 27.09.2019г. до 
26.10.2019г., без ограничение в дължината на текста на съобщенията или статиите. 
 

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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
възнаграждение /цена/ на целият пакет, в размер на 3 000 /три хиляди/ лева, с ДДС за 
периода на кампанията. Сумата се изплаща при подписването на настоящия договор и 
представяне на фактура, по банкова сметка на изпълнителя, посочена по-долу. 
 Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отчита приходите и разходите за предизборната 
кампания по банкова сметка на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“, предвид което 
фактурата по чл. 3 следва да бъде издадена на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЕДИННА 
НАРОДНА ПАРТИЯ”, вписана в регистъра на политическите партии по фирмено дело 
№ 337/2008 година по описа на СГС, под № 362, том 12, стр. 5, със седалище и адрес на 
управление град София, район „Оборище”, ул. „Тулово” № 3, БУЛСТАТ 175519298, 
представлявана от Председателя ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА-
ФИЛАДЕЛФЕВС. 
 Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява данните и 
информацията във връзка и по повод изготвянето на възложения му ангажимент без 



 
 
изрично съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да нарушава оперативната самостоятелност 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при извършването на журналистическата му дейност в сайта 
„STRUMA.COM“. 

 
ІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
 Чл. 7. Страните ще решават всички възникнали спорове по изпълнението на 
настоящия договор по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, а в случай, че такова 
не бъде постигнато, по реда на ГПК. 
 Чл. 8. Плащането на възнаграждението по чл. 3 от договора ще се извършва по 
банков път, по следната банкова сметка на изпълнителя:  
 „СТРУМА КОМ” ООД  
 ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД 
 IBAN: BG 41 IORT 8048 10888 96600  
 BIC: IORTBGSF 
 
 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един 
за всяка от страните. 
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