
Д О Г О В О Р

Днес, 4 март 2021 г. в град София, между

Корнелия  Петрова  Нинова,  в  качеството  на  председател  на  Българската
социалистическа партия и на представляващ коалиция от партии «БСП за БЪЛГАРИЯ», с адрес
на управление – гр.  София, ул. „Позитано” №20, БУЛСТАТ 000702014, чрез пълномощника си
Васил Стефанов Самарски, пълн. №............................................................. г.,  наричано по-долу
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

И

Българска  свободна медия ЕООД,  с  адрес:  гр.  София 1202  ул.  Индустриална  No  11,  ЕИК:
205 214 825, Ид. № по ДДС BG 205 214 825, представлявано от Вяра Йорданова – Управител,
ЧРЕЗ  пълномощник  Деяна  Данаилова-Станилова,  пълномощно  рег.№2106/22.02.2021  г. на
нот.  Рег.№065 Стилиян Тютюнджиев – СРС, наричано по-долу за краткост  ТЕЛЕВИЗИЯТА,  от
друга страна,

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Телевизията предоставя на Възложителя срещу заплащане в рамките на договорената
сума в чл. 4.1, както и за неплатена форма:
□ програмно време в програма БСТВ и/или
□ площ на интернет сайта на ТЕЛЕВИЗИЯТА – www.  bs  tv.bg 
за отразяване на:
□ предизборната кампания за Избори за 45-то Народно събрание на Република България на 4
април 2021 г. (предизборната кампания), както следва:
Съгласно приложение 1 към накстоящия договор.
 (точно описание на предоставените услуги, съгласно тарифата: пример: излъчване на
предизборен клип в ПТ с продължителност от 30 сек., излъчване на предизборен клип в ОПТ
с продължителност от 30 сек и т.н.), в съответствие с условията, предвидени в настоящия
договор,  УСЛОВИЯ на  БЪЛГАРСКА  СВОБОДНА  ТЕЛЕВИЗИЯ за  провеждане  на  предизборна
кампания за Избори за 45-то Народно събрание на Република България на 4 април 2021 г.
(Правилата)  и  Тарифа  за  отразяване  на  предизборната  кампания  за  за  Избори  за  45-то
Народно  събрание  на  Република  България  на  4  април  2021  г.  на  БСТВ.  (Тарифата) -
Приложение 1, представляващи неразделна част от настоящия договор.
1.2. Предоставянето  на  програмното  време  се  извършва,  съгласно  направена  заявка  от
Възложителя, неразделна част от договора.
1.3. Правилата,  Тарифата  и  Общите  условия  за  излъчване  на  търговски  съобщения  в
програмата на БСТВ са достъпни на интернет страницата на телевизията – www.bstv.bg.

II. СРОК НА ДОГОВОРА
2. Настоящият договор се сключва за срока на провеждане на предизборната кампания и на
информационно-разяснителната  кампания,  съгласно  разпоредбите  на  Конституцията  на
Република България, Изборния кодекс и Закона за политическите партии.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3.1. Възложителят има следните права и задължения: 
3.1.1. Възложителят се задължава предоставените материали да отговарят на изискванията
на  Закона  за  радиото  и  телевизията,  Изборния  кодекс,  Закона  за  политическите  партии,
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ЗАПСП,  действащите  становища  и  решения  на  Съвета  за  електронни  медии  и  Централна
избирателна комисия и всички други нормативни актове и законодателството в цялост.
3.1.2. Възложителят няма право да преотстъпва закупеното програмно време на трети лица. 
3.1.3  Възложителят се  задължава  да заплати  на Телевизията  преди старта  на  кампанията
авансово 100% от сумата, дължима по настоящия договор.
3.1.4.  В  случай,  че  за  вече  излъчените  коментари/материали  и  др.  бъде  наложена
имуществена санкция от страна на съответния административен орган, то  Възложителят се
задължава да я заплати на Телевизията. 
3.1.5. В съответствие с посоченото в т. 2 от Правилата,  Възложителят  има право да замени
избран  компонент  от  Тарифата  с  друг  компонент,  на  същата  стойност,  като  стойността  на
заменящия  компонент  се  изчислява  по  единични  цени,  съгласно  Тарифата.  Замяната  на
компонента  и  точната  стойност  на  предоставения  компонент  се  описват  подробно  в
Приложение към настоящия договор.
3.1.6. До изтичане срока на договора  Възложителят  е длъжен да заяви и използва цялото
телевизионно  време,  предоставено  му  от  ТЕЛЕВИЗИЯТА  за  излъчване  на  негови  аудио-
визуални форми на предизборна кампания в програма БСТВ и/или на www.bstv.bg .
3.1.7.  ТЕЛЕВИЗИЯТА  се  задължава  да  изпълнява  заявката  за  излъчване  до  изчерпване  на
сумата,  посочена  в  чл.4.1  от  договора.  След  изтичане  на  срока  на  договора  се  счита,  че
ТЕЛЕВИЗИЯТА е изпълнила своите задължения, ако е изпълнила коректно подадената заявка,
дори Възложителят да не е подал и заявил за излъчване целия обем програмно време.

3.2. Телевизията има следните права и задължения:
3.2.1. Телевизията се  задължава  да  предостави  на  Възложителя програмно  време  при
условията на настоящия договор.
3.2.2. Телевизията се  задължава  да  предоставя  на  Възложителя  пълна  информация  за
Правилата  и  Тарифата  на  Телевизията,  вкл.  като  технологични  изисквания  за  излъчване,
програмни схеми, и др.

IV. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
4.1. Възложителят закупува от Телевизията програмно време и/или площ на интернет сайта
на  ТЕЛЕВИЗИЯТА  –  www.bstv.bg на  стойност  25  000(двадесет  и  пет  хиляди)  лв.  без  ДДС.
Цената е остойностена по официалната Тарифа, депозирана в ЦИК и Сметна палата.
4.2. Възложителят  заплаща  на  Телевизията  авансово  дължимата  сума  100%  срещу
предоставяне  на  фактура.  /2  вариант: 50% от сумата,  дължима по  настоящия договор
срещу  предоставяне  на  фактура  от  страна  на  Телевизията  като  останалите  50%
изплаща  до  деня  на  провеждане  на  изборите  4  април  2021  г.,  не  по-късно  от  14
четиринадесет  дни  след  деня  на  изборите.  /заради  30  дневния  срок  за  предаване  на
финансов отчет пред Сметната палата/.
4.3. Заплащането  изцяло  /или  на  авансовото  50%  от  общата  стойност  на  договора/  на
дължимата по настоящия договор сума, се извършва не по-късно от два дни преди първото
излъчване. 
4.4. Сумата по чл. 4.3 се заплаща на Телевизията по банков път по следната сметка:
Банкова сметка: 
Българска свободна медия ЕООД 
IBAN: BG04STSA93000025545550
BIC: STSABGSF
БАНКА ДСК  АД 

V. СВОБОДА НА ДОГОВАРЯНЕ
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5. Настоящият  Договор  не  ограничава  правата  на  Телевизията да  сключва  договори  за
отразяване  предизборната  кампанията и/или информационно-разяснителната  кампания на
трети лица.

VI. ОТГОВОРНОСТИ
6.1. Отговорност  за  верността  на  информацията  в  предизборните  послания  и/или  в
информационно-разяснителната  кампания  и  за  законосъобразността  на  материалите,
предоставени  за  излъчване   на  Телевизията,  носи  Възложителят,  независимо  и  въпреки
приемането им за излъчване от Телевизията.
6.2. Възложителят  поема  пълна  отговорност,  предоставените  материали  да  отговарят  на
Закона за радиото и телевизията, Изборния кодекс, Закона за политическите партии, да са с
уредени авторски и сродни права и да не нарушават чужди права и законни интереси, да
спазват  нормите  на  етичния  Кодекс  на  българските  медии,  разработен  от  Фондация
„Национален  съвет  за  журналистическа  етика”,  както  и  на  българското  законодателство  в
неговата цялост.
6.3. Възложителят  декларира,  че  притежава всички необходими,  права,  лицензии и др.  за
осъществяване  на  своята  дейност,  във връзка с  изпълнението  на настоящия  договор,  вкл.
предоставя  възлагателно  писмо  (ако  е  приложимо),  както  и  гарантира,  че  е  придобил  и
притежава законно всички права  по отношение на предоставените за излъчване материали,
предмет на настоящия договор. 
6.4.  Възложителят  се  задължава  да  удовлетворява  за  своя  сметка  всякакви  претенции  от
страна  на  трети  лица във  връзка  с  предоставените  за  излъчване  предизборни материали,
както  и  да  обезщети Телевизията  за  претърпените  вреди във  връзка  с  предоставените  за
излъчване предизборни материали.
6.5.  В  случай  на  нарушение  на  законодателството  на  страната,  Закона  за  радиото  и
телевизията, Изборния кодекс, Закона за политическите партии или друг нормативен акт, във
връзка с предоставянето, използването и излъчването на материалите, предмет на настоящия
договор,  от  страна  на  Възложителя,  за  което  на  Телевизията  е  наложено  наказание  или
санкция от Съвета за електронни медии или друг орган или организация,  Възложителят се
задължава да заплати наложената на Телевизията санкция в срок от три дни от връчването на
копие от наказателно постановление.
6.6.  Телевизията  може да откаже излъчването  на материали на Възложителя,  в  случай на
неизпълнение от страна на последния на условията на настоящия договор.
6.7. Телевизията си запазва правото да прави промени по схемата на излъчване след като
уведоми за това надлежно Възложителя.  
6.8. Възложителят се задължава да предоставя на Телевизията материалите, които желае да
бъдат излъчени по настоящия договор на FTP.
6.9. В случай на неизпълнение, от страна на Възложителя на поетите с настоящия договор
задължения, Възложителят дължи на Телевизията неустойка в размер на  5 % върху сумата,
дължима  по  настоящия  договор.  В  случай  на  претърпени  вреди  в  по-голям  размер
Телевизията  има  право  да  търси  обезщетение  за  тях  извън  предвидената  в  настоящата
разпоредба неустойка.
6.10. В  случай  на  неизпълнение  от  страна  на  Възложителя  на  задължението  по  чл.4.2  от
настоящия  договор,  Телевизията  има  право  да  не  излъчи  заявената  кампания  и/или  да
прекрати договора едностранно, без предизвестие.

VII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Промени и допълнения в този договор могат да се правят само по взаимно съгласие на
страните, изразено в писмена форма. 
7.2. Договорът се прекратява:
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7.2.1. с изпълнение на задълженията или от телевизията с 3-дневно предизвестие;
7.2.2. по взаимно съгласие, изразено писмено;
7.2.3. при условията на чл. 6.10 от договора. 
7.3. Страните се задължават да не разгласяват информация, станала им известна по повод
сключването  и/  или  изпълнението  на  настоящия  договор,  която  би  могла  да  увреди
интересите  на  насрещната  страна,  освен  в  случаите,  когато  информацията  е  поискана  от
оправомощен по силата на нормативен акт орган, по предвидения за това ред и срок.
7.4. За  неуредените  в  настоящия  договор  положения  се  прилагат  разпоредбите  на
действуващото законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка
от страните. Неразделна част от него са Правилата за условията и реда за отразяване
на предизборната кампания за Избори за 45-то Народно събрание на Република България на
4 април 2021 г. на БСТВ, Тарифа за отразяване на предизборната кампания за 45-то Народно
събрание  на  Република  България  на  4  април  2021  г.  на  на  БСТВ и  Общите  условия  за
излъчване  на  търговски  съобщения  в  програмите  на  БСТВ  (достъпни  на  интернет
страницата на телевизията – www.  bs  tv.bg). 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ТЕЛЕВИЗИЯТА:

............................... .................................
Васил Самарски Деяна Данаилова
Ръководител на Пресцентъра на БСП Ръководител на БСТВ и пълномощник на БСМ ЕООД
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