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Имейл: info@sevlievci.com  

гр. Габрово, кв.“Ябълка“ № 30, ЕИК 204430930  

 

ДОГОВОР 

 
За информационно обслужване в предизборна кампания за Избори за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 
Днес, 30 септември 2019 г., в гр. Габрово  се сключи настоящият договор  
между  “СЕЛВИ” ЕООД – Габрово, Булстат 204430930, представлявано от Калин 
Косев - управител, наричано в този договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна 
 
и  
 
Политическа партия ГЕРБ с Булстат 175248466 и адрес София, пл.”България”   
представлявана от Бойко Борисов, с пълномощник за област Габрово Цветомир 
Михов – областен координатор на ПП ГЕРБ, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
друга страна, сключиха този договор за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

възнаграждение информационно отразяване на предизборната кампания на 

Политическа партия ГЕРБ; 

 1.2 Предизборните материали, предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са 

подготвени от предизборните щабове; 

 1.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не променя текста на предоставените 

му предизборни материали, освен ако това не е предварително уточнено с ВЪЗЛО-

ЖИТЕЛЯ; 

 1.4 При желание от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отразяване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на предизборно събитие, текстът, който ще се публикува, 

предварително се одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 2.1. Цената на услугите по настоящия договор е 1000 лева /хиляда лева/ 

крайна цена;  

  2.1. Необходими условия за плащане: след издадена фактура, ВЪЗЛОЖИТЕ-

ЛЯТ извършва плащането по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на страните: 

 3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си по 

договора да пази доброто име и имиджа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 3.1.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената в т. 2.1 цена. 

 3.2. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 3.2.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да следи за точното изпълнение на поети-

те от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения. 

   

ІV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 4.1. Всички неуредени в настоящия договор въпроси се уреждат според 

действащото законодателство.  

  

Настоящият договор е съставен в два еднакви екземпляра, по един за всяка стра-

на. 

 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...................               ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................... 
   
   /пп/                                                        /п/ 
 

 


