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ДОГОВОР № МИ-………../………….. 
При условията на споразумение от 24.09.2019 г. за реда и условията  

за отразяване в програмите на Българското национално радио на предизборната кампания 
за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………………………………………………………………………….. 

Рег. № ЦИК ………………………………………………………………………… 

Адрес: ………………………………………………………………………………. 

Ид. № ЕИК ………………………………………………………………...……….. 

представлявано от ………………….. – ………………………………….…….. 

Упълномощено лице ...................................................................................... 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЕГИОНАЛНА РАДИОСТАНЦИЯ „РАДИО КЪРДЖАЛИ“ на 
БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК : 0006723430079, ИН по ЗДДС: BG000672343, 
с адрес: гр. Кърджали 6600, бул. „България” № 74, представлявано от Красимир Ангелов – 
директор и Тинка Георгиева – главен счетоводител, наричано за краткост РАДИОТО, от една 
страна 

I. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, съгласно поръчката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и срещу 
възнаграждение, определено в Постановление № 217/05.09.2019 г. на Министерския съвет на 
Република България и Тарифата на БНР за отразяване на предизборна кампания, да излъчи в 
програмата си следните форми на предизборна кампания: 

1. АГИТАЦИОННИ КЛИПОВЕ 

Брой (до 30“) ..........................Х ..................  лв.     общо: ................. лв. 

Брой (до 60“) ..........................Х ..................  лв. 

Програма, период на излъчване и часови пояси – по приложена схема 

2. ХРОНИКИ (отразяване на актуални събития) 

минути ......... х …….. лв.        общо: ................. лв. 

Период на излъчване и часови пояси – по приложена схема 

3. ПЛАТЕНИ ДИСПУТИ 
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�
минути ............ х ..................лв.       общо: ................. лв. 

Програма и дата на излъчване - по приложена схема 

4. ДРУГИ ФОРМИ – ИНТЕРВЮ/ВИЗИТКА/РЕПОРТАЖ 

брой ............ х ................. лв.       общо: ................. лв. 

Вид: ......................................... 

Часови пояс - по приложена схема 

5. ДРУГИ ФОРМИ – ДИСКУСИЯ  

минути ............ х ..................лв.       общо: ................. лв. 

Програма и дата на излъчване - по приложена схема 

6. ДРУГИ ФОРМИ – ИНТЕРНЕТ САЙТ 

брой ............ х ................. лв.       общо: ................. лв. 

Вид: ......................................... 

Период: ………………………… 

7. ИЗРАБОТВАНЕ НА КЛИП 

брой ............ х ................. лв.       общо: ................. лв. 

8. ИЗРАБОТВАНЕ НА БАНЕР 

брой (статичен) ............ х ................. лв.      общо: ................. лв. 

брой (динамичен) ............ х ................. лв. 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:       ................. лв. 

Стойност на договора с вкл. ДДС:       ................. лв. 

Словом 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Фактура №: ............... от ........................ г. 

II. Начин на плащане – авансово в брой/с платежно нареждане по сметка:  

РРС КЪРДЖАЛИ 
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�
Банка: ДСК - Кърджали 

IBAN: BG77STSA93003188398501 

BIC: STSABGSF 

III. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за информацията, съдържаща се в предоставените от 
него предизборни форми, както и за съобразяването на съдържанието на същите с разпоредбите 
на действащото законодателство. 

IV. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че в случай, че предоставеното от него търговско 
съобщение съдържа защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) 
произведения, изпълнения или звукозаписи, отношенията с носителите на тези права във връзка с 
излъчването на предизборната форма в програмите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са уредени. В случай на 
претенции от страна на трети лица по отношение на авторски и/или сродни права върху 
предоставеното търговско съобщение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да ги обезщети, без това да 
засяга имуществената сфера на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     За БНР :     

…………………………..     Красимир Ангелов 

……………………………     Директор 

Тинка Георгиева 

Главен счетоводител 

�
6600 Кърджали, бул. България 74, тел: +359 361 22478


