ДОГОВОР
за реклама
Днес......................... в гр..София....................... между :
1......................................................................................................,
със седалище и адрес на управление:
........................................................................................................
EИK...........................................................................................
представлявано от .......................................................................
от една страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2.”Агропрес плюс” ЕООД със седалище и адрес на
управление София, ж.к. "Суха река" бл. 22А, вх.А, ап. 63; ЕИК
BG200003607
представлявано
от
Людмила
Божанова
Господинова, от друга страна като ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи
настоящият договор за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема
да извърши рекламна дейност в издаваното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
списание “АГРОНОМ”, като публикува платена реклама при
следните условия:
- обем за еднократна публикация – ...................... ...
- брой публикации - ......................................................
брой на сп. Агроном: 1- февруари, 2 - март, 3 - април,
4 - май, 5 - юни, 6-7 - юли-август (двоен брой), 8 октомври, 9 - ноември, 10 - декември (подчертай)
- място – .................................................................................
- пълноцветно
- номинал - .............................................................................
- отстъпка за брой и обем публикации – .........................
- стойност на услугата – ................................................ лв.
- сума за плащане с ДДС - ........................................... лв.
- словом:............................................................................лв.
- изработване на проект за реклама – за сметка на
възложителя
- срок на подаване на материалите за публикация:
между 20 и 25 число на предходния месец
- други условия – публикуване на репортажи,
интервюта, PR материали, отразяващи дейността на
фирмата.

- начин на плащане авансово, по банков път
като банковите преводи по договора се правят до 5
дни след подписване на договора.
4.
При
осъществяване
предмета
на
договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възнаграждение при изброените по-горе условия съответно по
банков път по сметка:
BIC: BPBIBGSF;
IBAN: BG26BPBI79401061422701
Юробанк И ЕФ Джи България - София, ФЦ Плиска
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложената
му рекламна дейност съобразно предмета на настоящия
договор.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати уговореното
в чл.3 от договора възнаграждение авансово в срок.
7. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни
задължението си по уговореното, предмет на договора, плаща
неустойка в размера на предварително договорената сума, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от задължението, предмет на
договора.
ІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
8. Всички спорове между страните ще се уреждат въз
основа на писмено споразумение, което е неразделна част от
настоящия договор. За всички неуредени въпроси и при
невъзможност да се постигне съгласие ще се прилагат
разпоредбите на Българското гражданско законодателство.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни
екземпляра – по един за всяка една от страните
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

2. ИЗПЪЛНИТЕЛ :
/ “Агропрес плюс " ЕООД /

