Д О Г О В О Р
Днес ____ _________ _____ г в гр Асеновград
_______________________________________________
ЕИК __________,
със седалище и адрес: _______________________________________________,
представляван_ от ___________________________________________________,
наричан_ за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
ТВ САТ КОМ ООД
ЕИК 115545438,
със седалище и адрес: гр Пловдив, ул Средец 62
представлявано от управителя Красимир Кирилов Кирев
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна
подписаха този договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ на ДОГОВОРА
1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и
осъществи изготвянето и излъчването на обяви и предизборни материали в
отредените за това блокове и предавания на телевизия „ТВ САТ КОМ” според
програмната й схема.
1.2. Видът на материалите, продължителността, часовите пояси, броят
и периодът на излъчване са в зависимост от поръчките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІІ. ЦЕНИ и ПЛАЩАНЕ
2.1. Стойността на този договор се определя на база изработваните и
излъчваните материали и предизборната тарифа на телевизия „ТВ САТ КОМ”
2.2. Плащанията по този договор се извършват авансово при приемане
на поръчките по т 1.2.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, като страна по този договор, има следните права и
задължения:
3.1.1. Да предостави предизборни материали, да осигури необходимата
информация и/или достъп на технически екип на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за заснемане
на предизборните материали.
3.1.2. Да заплати уговорената сума за излъчване на предизборните
материали в срок, посочен в т 2.2 по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
банка: ОББ АД, IBAN: BG74UBBS80021087795920, BIC: UBBSBGSF.
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, като страна по този договор, има следните права и
задължения:
3.2.1. Да изработи и/или излъчи заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали
по определените в договора условия.
3.2.2. Да компенсира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с равностойни по брой излъчвания,
ако поради програмни или технически причини има пропаднали излъчвания.
ІV. СРОК, ВЛИЗАНЕ В СИЛА и ПРЕКРАТЯВАНЕ на ДОГОВОРА
4.1 Този договор се сключва за срок до ____________, влиза в сила от
датата на подписването му и се прекратява с изтичане на договорения
срок.
4.2 Всяка от страните може да иска прекратяване на този договор със
седемдневно писмено предизвестие.
4.3 Този договор се прекратява без предизвестие:
- по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
- ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати дължимите суми.
V. ОБЩИ УСЛОВИЯ
5.1 Този договор се изменя с допълнителни писмени споразумения,
подписани от страните.
5.2 За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство.

5.3 Страните декларират, че в случай, че някоя/-и от клаузите на
този договор се окаже/-ат недействителна/-и, това няма да доведе до
недействителност на този договор, на други клаузи или части от него.
Недействителната клауза се замества от повелителните норми на закона или
установената практика.
5.4 Възникнали спорове между страните се уреждат чрез преговори, а
когато това се окаже невъзможно се отнасят за решаване от компетентния
съд.
5.5 Този договор се състави в 2 еднообразни екземпляра, по един за
всяка от страните.
Д О Г О В А Р Я Щ И:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

