шифър ДДК ..…… / 2012

ДОГОВОР

Днес ………………2012 г., в гр.София между:
………………………………………………………………....,
със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………,
ЕИК ……………………………………., ДДС № BG…………………….…………,
представлявана от ………………………………………………………….., в качеството му
на ………………………………………….., наричана по-долу КЛИЕНТ
и
БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1504, ул.”Сан Стефано” № 29, БУЛСТАТ: 000672350, ДДС № BG 000672350,
IBAN: BG12 BNBG 9661 31 001789 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ – Клон Централен,
представлявана от Вяра Анкова – Генерален директор, Маргарита Николова – Финансов
директор, Биляна Лаундс – Директор на Дирекция “Търговска”, наричана по-долу за
краткост БНТ,
се сключи настоящия договор относно следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. БНТ предоставя на КЛИЕНТА срещу заплащане телевизионно време за излъчване в
програмите на Българската национална телевизия на аудиовизуални съобщения с цел
призиви за благотворителност и/или общественополезни каузи.
Чл.2. КЛИЕНТЪТ заявява и заплаща от свое име и за своя сметка предоставеното му от
БНТ телевизионно време.
Чл.3. КЛИЕНТЪТ удостоверява чрез декларация, че аудиовизуалните съобщения които
заявява за излъчване са с цел призиви за благотворителност и/или общественополезни
каузи. В декларацията задължително се описват подробно инициативите, респ.
кампаниите във връзка с които ще бъдат излъчени заявените аудиовизуални съобщения в
програмите на БНТ, както и че КЛИЕНТА притежава правото да използва
аудиовизуалните съобщения за целите на телевизионното излъчване в програмите на БНТ.
II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок от …………….……до ………..…………….
и влиза в сила от датата на подаване на Остойностена схема за излъчване.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5. Страните се споразумяват, остойностяването на предоставеното от БНТ
телевизионно време за излъчване на аудиовизуални съобщения с цел призиви за
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благотворителност и/или общественополезни каузи, да се извършва съгласно Общите
условия за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на БНТ и действащата към
момента на излъчване Тарифа за реклама и спонсорство и да се конкретизира в
Остойностена схема за излъчване, надлежно подписана от законни или изрично
упълномощени представители на БНТ и КЛИЕНТА.
IV. ЗАЯВЯВАНЕ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ
Чл.6. КЛИЕНТЪТ заявява излъчване на аудиовизуални съобщения с цел призиви за
благотворителност и/или общественополезни каузи, депозирайки попълнена
Остойностена схема за излъчване. Приемането на схемата се удостоверява с входящ
номер от Дирекция “Търговска” на БНТ.
Чл.7. Подадените от КЛИЕНТА, съгласно чл.5 от настоящия договор, и потвърдени от
Дирекция “Търговска” - Остойностени схеми за излъчване са неразделна част от
настоящия договор. Същите се изготвят и подписват в два еднообразни екземпляра – по
един за всяка страна.
V. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.8. Страните се споразумяват, че при изпълнение предмета на настоящия договор, ще
спазват условията на ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 и № 2.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.9. Всички уведомления по настоящия договор трябва да бъдат направени писмено:
чрез писмо с входящ номер в БНТ; по пощата с препоръчано писмо; в краен случай – по
факс; и се считат за направени на датата на доставянето им, като при изпращане по факс,
уведомлението се изпраща и като препоръчано писмо с обратна разписка.
Чл.10. Отговорност за верността на информацията и за законосъобразността на
аудиовизуалните съобщения, предоставени за излъчване на БНТ, носи КЛИЕНТА,
независимо и въпреки приемането им за излъчване.
Чл.11. Ако на БНТ й бъде наложено наказание от Съвета за електронни медии поради
нарушаване на Закона за радиото и телевизията в резултат на виновното поведение на
КЛИЕНТА във връзка с верността на информацията и законосъобразността на
аудиовизуалните съобщения предоставени за излъчване на БНТ, КЛИЕНТА се задължава
да заплати наложената на БНТ глоба в срок до пет дни от връчването на съответното
наказателно постановление.
Чл.12. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат Общите условия за
излъчване на реклама и спонсорство в програмите на Българската национална телевизия и
законодателството на Република България.
Чл.13. Всички имуществени спорове между страните, произтичащи от настоящия
договор, ще се решават със споразумение, а ако такова не бъде постигнато, по съдебен
ред.

2

Чл.14. Неразделна част от настоящия договор са:
А/ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Декларация от КЛИЕНТА;
Б/ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Остойностена схема за излъчване.

Упълномощени лица за контакт:
За БНТ :
___________________________________________________________________________
/име
длъжност
телефони
адрес за кореспонденция/
За КЛИЕНТА:
___________________________________________________________________________
/име
длъжност
телефони
адрес за кореспонденция/
Настоящият договор се изготвя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за
всяка страна.

За БНТ:

За КЛИЕНТА:

…………………………….................
Генерален директор
/В. Анкова/

…………………………….................
Представляващ

…………………………….................
Финансов директор
/М. Николова/

…………………………….................

…………………………….................
Директор на Дирекция “Търговска”
/Биляна Лаундс/

3

