ДОГОВОР
№ 06 /2021 г.
ЗА
РАДИОРЕКЛАМА
Днес, 05.03.2021, между

ОП „Русе арт”, пл. „Свобода” № 4, ЕИК 0005306320317, представлявано от Мариан
Савов Савов - директор наричано по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
и
Общински съвет на БСП – Русе, гр.Русе, ул."Църковна независимост" №18, ет.9, ЕИК:
000 702 014 02 56, представляван от Пламен Рашев , наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, се
сключи настоящия договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, СРОК
На основание ЗРТ – чл. 72, ал. 1 и чл. 73 и Тарифи на ОП „Русе арт” за радиореклама, за предизборни
и други обществени и политически кампании, за банери в интернет и безплатни излъчвания,
съдържащи се в Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на
местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да излъчи в програмата на Радио Русе ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 2021.
1.1.Период на кампанията :
от 05.03.2021г. до 02.04.2021 г.
1.2.Вид радиожанр.
Радиоклип до 30 сек - 2 бр. излъчвания на ден,
Общо-42 бр. плюс 12 бонус съгл. 41.1.3
Интервю- 7бр х 5 мин.
Предизборна хроника-21бр х 1 мин.
Банер на сайта – 1бр.
2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. За изпълнението на работата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер,
определен по Тарифите на Радио Русе към ОП „Русе арт“ за радиореклама, за предизборни и други
обществени и политически кампании, за банери в интернет и безплатни излъчвания, съгласно чл. 59,
ал. 1, т. 41.1 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на
местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
2.1.1 Цена изработка на жанр:
единична цена- платено интервю-30.00 лв
брой -7
общо.- 210.00 лв. с ДДС
единична цена- изработка клип-40.00
брой-1 бр.
общо-40.00 лв
2.1.2 Излъчване на жанр
единична цена –радиоклип 4,00 лв
брой -30
общо -120.00 лв. с ДДС.
Единична цена-минута 6.00 лв за обръщения, интервюта, репортажи, дебати
и други
радиоформи
брой-56 мин.
Общо- 336.00 лв с ДДС
Единична цена-банер- 50.00 лв
Брой-1 бр
Общо- 50.00 лв с ДДС
2.1.3 Обща сума по договор / т.2.1.1.и т.2.1.2 / 756 .00 /седемстотин петдесет и шест / лв. с ДДС.

2.2. Посочената цена е с ДДС и се заплаща в брой или по банков път с платежно нареждане по
банковата сметка на ОП „Русе арт” в срок до 25.03.2021г.
Банкова сметка № BG63IORT73793100039200
Банков код: IORTBGSF
ИНВЕСТБАНК АД
2.3.За дължимата сума по договора съгласно т. 2.1.3, не внесена в срока по т. 2.2, за периода на
закъснението ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва – основен лихвен процент
/ОЛП/, определен от БНБ плюс 10% наказателна лихва за периода на забавата.
2.4. Всички срокове по договора започват да текат от датата на подписване.
2.5. За всички плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, в която посочва ДДС като процент от
цената.
3.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3.1. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
3.1.1 да изпълнява възложената с настоящия договор поръчка с дължимото за този вид дейност
качество;
3.1.2. да изпълнява задълженията си в сроковете по договора;
3.1.3. да изпълнява поръчката със свои материали, технически средства и персонал;
3.1.4. ако се налагат промени, да ги съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.1.5. да получи плащането, предвидено в този договор;
3.1.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото при независещи от него непредвидими обстоятелства,
налагащи промени в програмата, да не излъчи посочените в графика рекламни материали, за което е
длъжен да компенсира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с излъчвания в същите или сходни програмни пояси.
3.2. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
3.2.1. ако настоящият договор включва изработка на рекламни материали, да предостави данни за
съдържанието им и да се яви при покана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемането им;
3.2.2. ако настоящият договор включва излъчване на вече изработени рекламни материали, да ги
предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за излъчване;
3.2.3. да определи свой служител за координация по изпълнението на договора;
3.2.4. ВЪЗЛОЖИТГЕЛЯТ има право да променя при доказана нужда графика за излъчванията след
неговото уточнение от двете страни, но с минимум 1 ден предизвестие;
3.2.5. да плати договорената цена по начин и в срокове, съгласно договора;
3.2.6. в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се откаже от поръчката или изпълнението стане невъзможно по
причини, които не се дължат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
стойността на извършените до този момент работи;
3.2.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя параметрите на договорената рекламна кампания –
увеличен брой излъчвания, по-голяма продължителност на клипа, изработка на нов клип , като заплаща
извършената услуга по цени, определени по Тарифите на Радио Русе към ОП „Русе арт“ съгласно
Наредба № 16 на Общински съвет –Русе, със сума различна от посочената в договора.
3.2.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи при поискване сертификат за излъчените рекламни
материали.
4.ОБЩИ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на плащане.
4.2. Отговорност за информацията, съдържаща се в рекламите, носи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.
4.3. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.
4.4. Всички възникнали спорове по изпълнението на настоящия договор, страните ще решават по
взаимно съгласие, а ако това е невъзможно – чрез съдебните власти.
За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Пламен Рашев
Общински съвет БСП-Русе

Мариан Савов
Директор ОП „Русе арт“

Анелия Кърова
Гл. счетоводител на ОП „Русе арт”

