
 

    ДОГОВОР ЗА  РЕКЛАМА 

№ 230 
 

Днес, 02.09.2022 година между: 

 

1. Политическа партия ГЕРБ, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, бул. България 1, НДК, ет.17, ЕИК: 17524846, представлявано от Бойко 

Борисов, упълномощен Георги Николаев Кръстев, пълномощно 

Рег.№7571/04.06.21г. нотариус в район РС София, Росица Рашева с рег.№ 203, 

наричано в договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2.”ЛАЙТМЕДИЯ” ООД,  със седалище и адрес на управление –  

Русе,  бул. „Трети март” № 44 с ЕИК 200368730, представлявано от Светослав 

Велев, наричано по - долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

  се сключи настоящият договор за следното: 

 

  І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

  1.Възложителят възлага, а изпълнителят приема да осигури 

излъчването на рекламен продукт, предоставен от възложителя, върху “LED 

DISPLAY”, разположен на бул. „Липник” и кръстовище Олимп срещу 

възнаграждение. 

II.СРОК НА ДОГОВОРА 

1. Настоящият договор се сключва за срок от 02.09–01.10.2022 г. 

ІІI.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

  3.Цената за излъчването на рекламния продукт се определя от 

избрания план: 4 бр. излъчвания на час на  10-секунден клип и е общо в размер 

на 300.00 лв. с ДДС. 

  4.Плащането ще се извърши в брой, в срок от 3 дни от подписването 

на настоящият договор. 

5. Възложителя предоставя рекламните клипове. 

  ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

  5.Изпълнителят се задължава да осигури излъчването на рекламния 

продукт в срок до 2 (два) дни от предоставянето му от възложителя. 

  6.Изпълнителят се задължава да осигури излъчването на рекламния 

продукт  за време и срок, уговорени в настоящия договор съгл. Точка 2. 

  V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  7.Възложителят се задължава да плати авансово уговореното  в 

точка 2 възнаграждение на изпълнителя при сключването на настоящия 

договор. 

  а.Възложителят носи отговорност за: 

  б- достоверността на информацията, съдържаща се в предоставения 

от него рекламен продукт и съответствието й със законовите изисквания. 

  в –спазването разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, 

Закона за марките и географските означения, Закона за авторското право и  
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