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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО 

до Дирекционен съвет на Радио Варна 

1. Данни на кандидатстващото лице: 

От:              

Моля посочете наименованието и правната форма на юридическото лице, което ще е страна по договора 

ЕИК (по БУЛСТАТ)      ИН по ДДС      

Със седалище и адрес на управление:        

              

Законен представител:            

Лице за контакт (име и длъжност):           

Телефон:       Факс:         

Е-mail:       Интернет адрес:       

2. Кратко описание на основната дейност на кандидатстващото лице: 

Основен предмет на дейност:           

              

              

           

Предишен опит в организирането и провеждането на подобни инициативи / мероприятия (включително с 

медийното партньорство на Радио Варна):          

              

              

           

3. Кратко описание на инициативата / мероприятието, за което се търси медийно 

партньорство с Радио Варна:  

Наименование:            
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Основна цел (културна, благотворителна, др.):         

              

Дата / Период на провеждане:           

Общ бюджет и предвидени средства за рекламна дейност (моля изрично посочете, в случай че провеждането на 

инициативата/мероприятието се осъществява частично или изцяло със средства, предоставени от европейски фондове и/или 

от общинския или републиканския бюджет):          

              

              

      

Други медийни партньори (моля посочете с кои други доставчици на медийни услуги, освен Радио Варна, водите 

преговори или имате сключен договор за медийно партньорство за конкретната инициатива/мероприятие):   

              

              

           

Желаете ли Радио Варна да е основен медиен партньор на организираната от Вас инициатива / 

мероприятие?             

        

Отчитане на разходите (моля посочете дали се осъществява вътрешен или външен контрол по разходване на бюджета за 

провеждане на инициативата / мероприятието, кои лица или държавни органи осъществяват контрола, по какъв начин се 

обявяват резултатите, така че да се гарантира прозрачност на дейността):      

              

              

        

4. Моля посочете предлаганите от Вас условия (задължения, които ще поемете в качеството 

си на евентуален медиен партньор на Радио Варна) (реклама, журналистически акредитации, покани за 

мероприятието, др.):  
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5. Моля посочете какво очаквате от Радио Варна в качеството на евентуален медиен партньор 

на организираната от Вас инициатива / мероприятие (излъчване на търговски съобщения, отразяване в 

програмата на Радио Варна при програмна необходимост и с оглед техническите възможности, др.): 

              

              

           

6. Декларация на представителя: 

Долуподписаният/ата            

             в качеството си 

на законен представител/ пълномощник на организацията декларирам, че: 

- информацията в този формуляр е пълна и вярна; 

- към момента за лица от управителните органи на организацията няма висящи досъдебни 

производства; 

- използваните по време на рекламната кампания на инициативата / мероприятието послания и 

образи ще спазват принципите за уважение към човешкото достойнство, човешките права, 

равенството между половете, религиите, етносите. 

 

Дата:       Подпис:      

   

 

 

Радио Варна си запазва правото на преценка при избора на инициативи / мероприятия, 

които да подкрепя като медиен партньор. 

 

 


