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                               Договор   

за отразяване на предизборната кампания за Парламентарни Избори 2022г.  

              Днес 09.09.2022г. в гр. Стара Загора между:   

              Областен съвет на БСП - Стара Загора с БУЛСТАТ 0007020140642 с адрес гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман                                   

              83, представляван от Румяна Динева, от една страна, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

              И  

             „ИМД МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 206829077, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък 6100, бл.14, ет.1, 

              представлявано от Иван Марков Димов – управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се с  

              сключи настоящият договор за следното:                 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

  

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да публикува рекламни банери и платени 

публикации в сайта на „ИМД МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД – КNews.bg по пакет (в Приложение 1, което е неразделна 

част от този договор) на Областен съвет на БСП - Стара Загора свързани с кампания Парламентарни Избори 

2022‘.  

  

II. СРОК НА ДОГОВОРА  

  

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 09.09.2022 г. до полунощ на 30.9.2022 г. и неговото изпълнение 

започва от 09.09.2022 г. 

  

IIІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

Чл. 3. Общата стойност на услугата предмет на настоящия договор за целия срок на договора е 600 лева.  

 

3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща договорената цена по настоящия договор 100% авансово след представяне на  

                         фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.            

3(2) Плащането на сумата по чл.3 (1) се извършва по банков път.   

  

          

          Титуляр: ИМД МЕДИЯ ГРУП ЕООД  

          МОЛ: Иван Марков Димов  

          IBAN: BG20UNCR70001524755126  

          BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк АД  
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ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

  

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни качествено услугата по чл. 1 на настоящия договор за срока на 

същия.   

4(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до един час след възникване на обстоятелства, 

възпрепятстващи или отлагащи изпълнението на услугата по чл. 1.   

4(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува своите действия по изпълнението на настоящия договор с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

  

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

  

Чл.5 Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока му по чл. 2 на настоящия договор.   

  

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  

  

Чл. 6. Всяко изменение на настоящия договор трябва да бъде включено в Анекс към договора.  

  

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

  

Чл. 7. За изпълнение на клаузите по този договор страните по него определят следните лица за контакти:  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:   

7(1) Всички евентуални спорове, възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, се решават 

по взаимно споразумение. Когато споразумение не може да бъде постигнато, спорните въпроси се отнасят за 

разрешаване по съдебен ред.  

7(2) За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България 

законодателство.   

Настоящият договор се подготви и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.   

 

 

За „ИМД МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД                                                                                      За Областен съвет                                                              

Иван Димов                                                                                                                                        на БСП – Стара Загора       

Управител  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

  

към договор между Областен съвет на БСП - Стара Загора и „ИМД МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД  

  

Публикации – Публикуване на текстове, снимки, интервюта, видео в КNews.bg  

Пакетна цена: 600 лева  

Публикациите са с гарантиран приоритет в сайта  

  

*Бонус към пакетното предложение:  

Публикуване на материалите във Facebook страницата на Knews.bg   

**Материалите остават в архива на сайта и се показват при търсене в google.com  

  

Статичен банер с размер 300х300  

Включен в цената на пакета  

КРАЙНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: 600 лева  

  

  

  

  

За „ИМД МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД                                                                                      За Областен съвет                                                              

Иван Димов                                                                                                                                        на БСП – Стара Загора       

Управител  
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