
 

ДОГОВОР 

ЗА РЕКЛАМНО ОБСЛУЖВАНЕ В ИНТЕРНЕТ САЙТ 

№5 

Днес, 26.01.2021 г., в гр. Шумен, между: 

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП (СИДП ДП), вписано в 

търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201617412, със седалище и адрес на 

управление: гр. Шумен 9700, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. “Петра” № 1, представлявано от инж. 

Веселин Маринов Нинов - директор на предприятието и …чл. 59 от ЗЗЛД… – ръководител на 

„Финансов отдел” и главен счетоводител на предприятието, наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

2. „ШУМЕН СИТИ” ООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 

127626182, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. „Братя 

Андрей и Веселин Стоянови“ № 14, ет. 2, ап. 4 ел. поща: shum@abv.bg, представлявано заедно и 

поотделно от управителите Божидарка Асенова Радева и Илиян Стефанов Илиев, наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание разпоредбите на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 

т. 36, от Раздел II „Услуги“ от Приложение № 1 към заповед № 425/17.12.2020 г. на директора на СИДП 

ДП и Решение № 2 на управителния съвет на СИДП ДП – Шумен по Протокол № 265/16.12.2020 г., се 

сключи настоящия договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигури изработване и 

публикуване на реклама в интернет сайта www.shum.bg, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.2. (1) Рекламното обслужване включва: 

1. поддържане на рекламно каре или рекламен банер, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 

интернет сайта посочен по-горе; 

2. публикуване на рекламни материали и снимки, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с 

предстоящи или проведени мероприятия, събития, новини, национални и международни прояви; 

3. публикуване на празнични поздравления и други съобщения с рекламна цел. 

(2) Всяка публикация включва: Заглавие + снимка или лого, което се показва в секцията 

"Последни новини" в сайта /по предварителна заявка/. Заглавието е активна връзка, която води до 

статия с пълния текст. 

Чл.3. Рекламното обслужване се осъществява през целия период на договора, като броя на 

публикациите се определя от потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.4. Настоящият договор се сключва за периода до 31.12.2021 г., считано от датата на 

подписването му. 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършените услуги 

по чл. 1 и чл. 2 от настоящия договор, за целия период на договора по чл. 3 по-горе, в размер на 3 000,00 

лв. (три хиляди лева и нула стотинки) без вкл. ДДС или 3600,00лв. (три хиляди и шестстотин лева) с 

вкл. ДДС. 

(2) Плащането ще се извършва ежемесечно, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще превежда по банков път 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна сума в размер на 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС всяка или 

300,00 лв. (триста лева) с вкл. ДДС, след издаване на съответната фактура до 30-то число на текущия 

месец. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумите по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: 

…чл. 59 от ЗЗЛД…, BIC: …чл. 59 от ЗЗЛД…, открита в …чл. 59 от ЗЗЛД…, клон …чл. 59 от ЗЗЛД…. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.6. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация и материали за изработването на рекламните 

продукти; 

2. Одобрява чрез протокол изработените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламни материали; 
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3. Изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ спазване на предварително договорената схема за публикуване и 

излъчване. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска промяна, но не по-късно от 5 дни предварително; 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за публикуването и разпространението на телефонни 

номера, марки, логотипи и др. , съдържащи се в рекламите, както и в случаите на претенции на трети 

лица за нарушаване на правните норми от законодателството в страната; 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума по 

условията на раздел II. 

Чл.7. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. Да получи материали и поддържа рекламно каре или банер, според изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ схемата за публикация и излъчването на рекламните материали 

и стриктно я спазва; 

3.Осигурява възможност за промяна на схемата, по условията на чл.6, т.3 по-горе; 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност в случаите, когато публикуваните /разпространени/ 

реклами, представени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са нарушени разпоредбите на Закона за защита на 

конкуренцията или други нормативни изисквания свързани с рекламирането на дейности, стоки и 

услуги. 

IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл.8. Настоящият договор се прекратява: 

1. по взаимно съгласие между страните; 

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 

3. с едномесечно предизвестие, отправено от едната страна към другата. 

4. с изтичане на срока на договора. 

Чл.9. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на 

Република България. 

Чл.10. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

Настоящия договор се състави се в 2 (два) еднообразни и оригинални екземпляра - по един за 

всяка от страните. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

 

1…………/П/……………….     1……………/П/……………. 

инж. Веселин Нинов      Илиян Илиев 

директор на СИДП ДП – Шумен    управител на „ШУМЕН СИТИ” ООД 

 

2…………/П/……………….                    

…чл. 59 от ЗЗЛД…– ръководител „ФО” и     

гл. счетоводител на СИДП ДП – Шумен  

 

 

 

 
ПГ/АА/НР 


