ДОГОВОР
Днес, 24.04.2019 г., в град София между:
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, с БУЛСТАТ: 000702014, с адрес: гр.
София, ул. "Позитано" № 20, представлявана от Александър Нейчев, пълномощно № ПНС 051/24.04.2019 г., наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2. "СЕГА" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. "България" 1,
Ид.№ по ДДС ВС831770996, представлявано от Кирил Желев - Изпълнителен директор,
наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:
Настоящият договор се сключва във връзка с предизборната кампания за Европейски
парламент.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши следните услуги:
1. Публикуване в печатното издание на вестник „СЕГА" на 2 бр. интервюта с размер
1 (една) вестникарска страница всяко, пълноцветни.
2. Позициониране в електронното издание на вестник „СЕГА" на банер с размер
300x250 пиксела във видимата част на екрана и видимост - всички страници,
ротация -10%, свързани с кампанията на Възложителя във връзка с изборите
за Европейски парламент на 26.05.2019.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Срокът за изпълнение на услугата е до приключване на предизборната кампания на
Възложителя или до 24.05.2019.
НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. С оглед изпълнението на предмета на договора Възложителят ще предостави на
Изпълнителя цялата налична информация, снимки и други материали, необходими за вярното,
изчерпателно и коректно изпълнение на услугата, в случай, че Изпълнителят не разполага с
такива.
Чл. 4. При подготовката на журналистическите материали Изпълнителят е свободен от
влияния и независим в своите интерпретации и коментари. Изпълнителят ще подготвя
материалите по начин, достъпен за широката публика, и в интерес на изчерпателното и
коректно информиране на обществеността по темата.
НАСРЕЩНИ УСЛУГИ И ПРЕСТАЦИИ
Чл. 5. По силата и в изпълнение на този договор Изпълнителят се задължава да ангажира
персонални ресурси за обобщаване на предоставената информация, подготвянето й за
довеждане до знанието на аудиторията в подходяща форма, ангажирането на трети лица и
подготовка на съответните материали.
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Чл. 6.(1) Срещу договорените в Чл.1. от настоящия договор услуги, Възложителят се
задължава да заплати сума в размер на 16 500 лева (шестнадсет хиляди и петстотин лева)
без ДДС (19 800 лв. с вкл. ДДС).
(2) Възложителят се задължава да извърши плащането най-късно до 26.04.2019 г. срещу
надлежно издадена от Изпълнителя фактура. Плащането ще се извърши по банковата сметка
на Изпълнителя:
1ВАМ: ВС1биМСВ70001521809987
ВЮ: ШЧСКВСЗР
„Уникредит Булбанк" АД
"СЕГА" ЕАД
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 7. (1) Ако Изпълнителят не изпълни точно някое от задълженията си, Възложителят има
право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забава или да иска обезщетение за
неизпълнение.
(2) Обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропусната полза, доколкото те са
пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при
пораждане на задължението. Ако Изпълнителят е действал при умисъл или груба небрежност,
той отговаря за всички преки и непосредствени вреди.
Чл. 8. Изменения на настоящия договор могат да се правят само в писмена форма.
Чл. 9. За неуредените от този договор отношения между страните се прилагат разпоредбите
на българското търговско и гражданско законодателство.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за
Изпълнителя и един за Възложителя.

ЗА И

ЗА ВЪЗЛ'

(Кирил Желев)

(Александъ

Изпълнителен директор
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