ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА
В САЙТОВЕТЕ НА ''МЕЛОМАН БГ'' ЕООД

Този документ съдържа Общите условия към договор за реклама
в сайтовете, собственост на „Меломан БГ“ ЕООД, и урежда
отношенията между „Меломан БГ“ ЕООД и юридическите или
физически лица, рекламодатели в сайтовете.

I. Общи положения
1. Определения
1.1. Изпълнител означава „Меломан БГ“ ЕООД, с ЕИК 202283920,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
Гевгелийски, бл. 7, вх. Д, ап. 102
1.2. Готов рекламен материал означава предоставен от
Възложителя и одобрен от Изпълнителя, завършен проект за
публикуване на реклама в сайтовете на Изпълнителя.
1.3. Поръчка означава искане от Възложителя до Изпълнителя за
публикуване на готов рекламен материал.
1.4. Възложител означава физическо или юридическо лице,
което отправя искане за публикуване на Готов рекламен
материал в печатните и/ или електронни издания на
Изпълнителя.

1.5. Договор означава Договор за реклама, сключен между
Възложителя и Изпълнителя.
1.6. Медиа план означава специална форма неразделна част от
Договора за реклама, подписан между страните по Договора, в
което за всяка една възложена Поръчка от Възложителя,
Изпълнителят я описва по конкретни параметри, а именно: вид,
форма, техническа спецификация, ориентировъчно
съдържанието на всеки от рекламните материали, датата за
предаване на рекламата за публикуване в електронните издания
и др.
1.7. Услуги означава Услугите, предоставяни от Изпълнителя и
конкретизирани в Договора за реклама или конкретно уговорени
в Приложения към него.
1.8. Условия означава Общите Условия на „Меломан БГ“ ЕООД за
реклама, посочени в този документ и специалните условия,
посочени в Договор за реклама сключен с всеки отделен
Възложител и в приложенията към договора.
2. Приложимост
2.1. Настоящите Общи условия се прилагат към всички Договори
за реклама и представляват неразделна част от тях.
2.2. Счита се, че с подаване на заявката за поръчката,
Възложителят автоматично приема всички разпоредби на
настоящите Общи условия към Договора за реклама, както и

всички разпоредби на Общите условия за ползване на сайтовете
на Изпълнителя, ако последните са приложими към конкретната
поръчка.
2.3. Общите условия на Възложителя, в случай че има такива и
бъдат включени в потвърждението на Поръчката или включени
по какъвто и да начин в документите, предоставени от страна на
Възложителя, няма да имат правен ефект, освен ако не са приети
изрично от Изпълнителя в писмена форма.
2.4. Допустими са изменения в настоящите Общи условия само в
случаите, когато са договорени в писмен вид между двете
страни.
2.5. В случай на противоречие между тези Общи условия и
специалните условия, посочени в Договор за реклама, се
прилагат специалните условия.
II. Заявка/поръчка за публикация на реклама
1. Искането за публикация на готов/и рекламен/ни материал/и се
изпраща писмено от Възложителят до Изпълнителя чрез заявка,
електронна поща, писмо с обратна разписка или друга
подходяща писмена форма, като същите се считат за получени
на датата на доставянето им при Изпълнителя.
2. Във възможно най-кратък срок от получаване на искането за
публикация/публикации, Изпълнителят изпраща на Възложителя
уведомление за приемането й с конкретна оферта или

неприемaнето на заявката с мотивирано писмо за съображенията
на Изпълнителя и оферта с друго предложение за реклама. При
получаване на писмено потвърждение за приемане на искането
за публикация/публикации до Възложителя от страна на
Изпълнителя, се счита, че страните са постигнали съгласие
относно предмета на Договора за реклама и го сключват, като
същите се задължават в най-кратък срок 3 (три) работни дни от
потвърдената заявка да подпишат писмен Договор за реклама
заедно с приложенията към него.
3. В Договора за реклама и в приложенията към него, страните
уговарят всички останали специални уговорки за изпълнение на
Поръчката, като изброяването не е изчерпателно: конкретно
дължимото възнаграждение от Възложителя и сроковете за
заплащането му, срок на договора, позиция на рекламата и
заемана площ, отстъпки/ надценки и начини на плащане.
4. След сключване на договор за реклама и в рамките на
уговорените конкретни условия в Договора и Медиа плана,
Възложителят изпраща, в периода на сключения между страните
договор, искане за публикация на конкретен готов рекламен
материал, като в него следва да се съдържа графичното и/или
текстово съдържание на рекламната публикация с предварително
уговорени формати.

5. В случай, че Изпълнителят или Възложителят имат други
последващи изисквания последните се уточняват между
страните.
6. Промените в националното или европейското законодателство,
които касаят услугите относно рекламата, предмет на тези Общи
Условия, се прилагат към вече сключените, но все още
неизпълнени Договори, освен ако със закон е предвидено
противното или ако промените не са императивни. В последния
случай промените се прилагат, само ако Изпълнителят е поискал
изрично това. В този случай изпълнението на съответната
Поръчката се забавя с толкова време, колкото е необходимо за
изпълнение на изискванията на закона.
7. В случай, че за изпълнение на поръчката възникнат
евентуални допълнителни и необходими разходи, който не са
уговорени в Договора за реклама, Изпълнителят уведомява
предварително Възложителя, който следва в тридневен срок да
изрази становището си относно допълнителните разходи. Ако
Възложителят не откаже изрично заплащането на
допълнителните разходи, дължи заплащането им в 7 (седем)
дневен срок от уведомяването.
III. Права и задължения на страните
1. Права и задължения на Изпълнителя:

1.1. да изпълнява възлаганите с Договора за реклама поръчки с
дължимото за този вид дейност качество и съгласно уговорения
срок;
1.2. да спазва уговореното между страните и да публикува при
възможност съгласувания готов рекламен материал;
1.3. да изпълнява поръчката със свои материали, технически
средства, персонал и други необходими;
1.4. ако се налагат промени да ги съгласува предварително с
Възложителя;
1.5. да получи плащането, предвидено в Договора за реклама;
1.6. да предоставя информация на Възложителя по удобен за
Изпълнителя начин, във връзка с предстоящите конкурси, които
ще организират от сайтовете на Изпълнителя, с цел поръчване и
публикуване на максимален брой реклами.
1.7. да уведомява Възложителя при промяна на цените в срок не
по-късно от 5-то число на месеца предхождащо публикуването
на рекламата.
1.8. Изпълнителят има право да не приема за публикуване
Поръчки, съдържанието и/или оформлението, на които според
мнението на Изпълнителя не отговаря на концепцията на
изданието, моралните и етичните норми, а така също
противоречи на действащото законодателство на Република

България, респективно на добрите нрави. За отказа си от
публикуване поради изброените основания Изпълнителят
уведомява своевременно Възложителя и посочва необходимостта
от замяна с нова Поръчка.
1.9. Изпълнителят има право да откаже изпълнението на
задълженията си по договора в случай, че Възложителят не
плати дължимата за нея сума, в предвидения срок в Договора за
реклама сключен между Възложителя и Изпълнителя.
Възложителят дължи неустойка в размер уговорен между
страните в Договора за реклама.
2. Права и задължения на Възложителя:
2.1. Възложителят е задължен да плати договорената цена по
начин и в срокове, съгласно сключения Договор за реклама;
2.2. Възложителят се съгласява да предостави, в подходящ
формат и визия, при сключване на Договор за реклама или в
периода, за който е сключен, готовия рекламен материал на
Изпълнителя съгласно настоящите Общи условия и конкретно
уговореното между страните.
2.3. Възложителят има право, в срок до 2 (два) работни дни
преди датата за публикация на рекламата и след изрично
одобрение на Изпълнителя, да поиска с писмена заявка промяна
по отношение на текстовото и/или графичното съдържание на
рекламните публикации;

2.4. В случай, че е уговорено, Възложителят е длъжен да
предоставя на Изпълнителя дължимите от него рекламни
материали или други материали и информация в сроковете и
форматите уговорени между страните съгласно спецификациите
на Договора за реклама и приложенията към него.
2.5. Възложителят се задължава при необходимост да съдейства
или да упълномощи лице за контакт, което ще оказва
необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнение на
Поръчката.
IV. Цена, начин на плащане и фактуриране
1. Всички цени следва да се оферират в български левове, освен
ако Възложителят се е съгласил с друго.
2. За публикацията на рекламните материали Възложителят
заплаща на Изпълнителя цена в размер определен между
страните съгласно сключения между тях Договор за реклама,
съответстваща на уговорените параметри. Цените се уговарят в
размер без начислен ДДС;
3. Посочената цена се заплаща в брой или по банков път по
посочена конкретна банкова сметка, съгласно уговорените
условия и срокове в сключения между страните Договор за
реклама.
4. За получените възнаграждения Изпълнителят издава фактура,
съгласно изискванията на българското законодателство.

5. В случай, че бъде уговорена отстъпка от дължимото
възнаграждение, това трябва да бъде ясно отбелязано във
фактурата.
6. Ако фактурите не са надлежно изготвени, ако са неправилно
адресирани или съдържат грешки или пропуски по отношение на
съдържание или калкулация, Възложителят е задължен да
предупреди писмено Изпълнителя. Всички суми по фактурите са
дължими до последващото им коригиране от страна на
Изпълнителя.
V. Срокове
1. Изпълнителят публикува рекламите съгласно сроковете
уговорени между страните в конкретен Договор за реклама и/или
в приложенията към него.
2. Изпълнителят изпълнява задължението си за спазване на
сроковете, само ако Възложителят е заплатил дължимото
възнаграждение в уговорения между страните срок.
3. В случай, че Възложителят не извърши плащанията в
посочените срокове, Изпълнителят има право да откаже
публикуването на рекламата.
4. Промяната на сроковете е възможна само с изрично писмено
съгласие на страните.
VI. Права при публикуване на поръчката

1. При получаване на заявка до Изпълнителя от Възложителя на
готов рекламен материал, последният декларира и гарантира, че
притежава всички права да заявява за реклама предоставеното
име и/или търговска марка на продуктите/услугите – предмет на
Договора за реклама.
2. Предоставените от Възложителя готови рекламни материали са
собственост на същия или е уредил правата за използването им и
Изпълнителя не носи никаква отговорност при упражняването и
използването им за изпълнение на задълженията си по
конкретно сключения между страните Договора за реклама.
3. Счита се, че при приемането на заявката и предоставянето на
готовите рекламните материали, Възложителят гарантира и
декларира, че е уредил взаимоотношенията си с правоимащите
лица и има право да използва и разпространява материалите,
както и са изплатени всички такси, хонорари и възнаграждения
на правоимащите лица съгласно ЗАПСП и останалото българско
законодателство.
4. Отговорността за нарушаване българското законодателство,
като и за евентуални нарушения на правата на трети лица, във
връзка със закона за защита на конкуренцията и правото на
защита срещу нелоялна конкуренция, правата на личността,
авторските и сродните права и правата на интелектуална и
индустриална собственост, се носи изцяло от страна на
Възложителя за предоставените от него готови рекламни

материали. С оглед на предходното и в случай, че трети лица
предявят претенции и/или искове от какъвто и да е характер
срещу Изпълнителя, то Възложителят се съгласява да обезщети
изцяло Изпълнителя.
5. Всякаква информация, оферта или идея материализирана в
предоставени от Изпълнителя материали, могат да бъдат или са
произведения защитени от Закона за авторското право и
сродните му права, Закона за марките и географските означения,
Закона за патентите и регистрацията на полезните модели и от
Закона за промишления дизайн. Изпълнителят си запазва
правата възникнали върху предоставяните на Възложителя
рекламни материали, оферти, идеи и др. материали, концепции,
произведения или части от тях, както и с предаването им не
разрешава свободното им използването от трети лица,
отдаването им под наем, нито отстъпването им под лицензия или
сключването на други сделки съгласно българското
законодателство, ако друго не е уговорено в Договора за
реклама.
6. Възложителят се задължава при предоставяне от страна на
Изпълнителя на документи, оферти, приложения към договора за
реклама и други обекти, защитени от българското
законодателство, да не предоставя техни копия или части от тях
на трети лица, да не извършва действия, чрез които ги

оповестява на широк кръг лица или да ги прехвърля на трети
лица.
7. Действията в нарушение на този раздел ще се считат за
нарушение на българското законодателство, както и като
недобросъвестно поведение. Възложителят се съгласява да
обезщети в пълен размер Изпълнителя за всякакви щети, загуби
или разходи, претърпени в следствие нарушение разпоредбите
на настоящите Общи условия и вследствие правата на
добросъвестна търговска практика.
8. Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя, когато
предоставените от него готови рекламни материали нарушават
правата на трети лица, като предостави доказателства за
последното. В случай на описаното в предходното изречение,
Изпълнителят не носи отговорност и не дължи обезщетение на
Възложителя при неизпълнение на поръчката му. В този случай
Изпълнителят предлага друга подходяща оферта, концепция,
материали и други за изпълнение на поръчката.
9. Всички задължения и отговорности на Изпълнителя са тези в
настоящите Общи условия и уговорените в Договора за реклама,
като и произтичащите от закона императивни разпоредби, като
никакви други условия нямат задължителен характер към
Изпълнителя.
VII. Обезщетения и ограничаване на отговорността

1. Всяка неизправна страна е длъжна да обезщети другата за
пълния размер на вредите, претърпени от последната страна
следствие виновно неизпълнение на нейно задължение, освен
ако не е уговорил друг размер на обезщетение или неустойка в
настоящите Общи условия или в Договора за реклама.
2. В случай на форсмажорни обстоятелства, никоя от страните
няма да носи отговорност за неизпълнението – изцяло или
частично – на своите задължения или за неизправно изпълнение
на своите задължения, поети по тези Общи условия или в
Договора за реклама. Когато Изпълнителят не е способен да
изпълнява договорените си задължения поради форсмажорни
обстоятелства, той има право на възнаграждение само за
задълженията по договора, които действително е изпълнил.
Ограничаване на отговорността при форсмажор за неизпълнение
на парични задължения не се прилага.
3. Незабавно след възникване на форсмажорна ситуация,
страната е длъжна незабавно да уведоми писмено насрещната
страна за тези условия и да предприеме всички разумни мерки
за ограничаване или поправяне на последиците от събитието, в
съответствие с чл. 306 от Търговския закон.
VIII. Прекратяване и разваляне на договора за реклама
1. Действието на Договора за реклама се прекратява:
1.1 с неговото изпълнение.

1.2 по взаимно споразумение на страните, изразено писмено.
1.3 при непреодолима сила и стопанска непоносимост – по
предвидения от закона начин, но след изпратено от Възложителя
мотивирано обяснение.
1.4 едностранно от страна на Възложителя в случай на
продължително неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя. По силата на настоящите условия и Договора за
реклама продължително неизпълнение е забавяне с повече от 30
(тридесет) дни на някое срочно задължение или ако в срок от 10
(десет) дни след отправяне на писмено предупреждение за
спазване на нарушено договорно задължение от Възложителя до
Изпълнителя, последният не е преустановил неизпълнението на
свое задължение. В този случай при желание от страна на
Възложителя да прекрати договора следва неизпълнението на
задълженията да са описани подробно и мотивирани в писмено
предизвестие. Договорът следва да бъде прекратен от момента
на получаване от Възложителя на отговор за приемане на
писменото предизвестие от Изпълнителя.
1.5 едностранно от страна на Изпълнителя в случай, че
Възложителя забави с повече от 3 /три/ календарни дни
изпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия
или в конкретно сключения Договор за реклама. В този случай
прекратяването има действие от момента, в който Възложителят
получи писмено уведомление от Изпълнителя.

IX. Конфиденциалност
1. Всяка от страните се задължава:
1.1 да не разкрива и да не разгласява и да не прави по какъвто и
да е начин достояние на друго лице каквато и да е
конфиденциална информация или материали от какъвто и да е
вид, свързани със сключените между тях Договори за реклама,
приложенията към него, споразумение и анекси към Договора.
1.2 по смисъла на настоящите Общи условия конфиденциална е
информацията, която всяка от страните е получила при или по
повод изпълнение на задълженията си по Договора за реклама,
включително сведения за съдържанието на документи,
концепции, идеи, събития, разговори, методи на работа и
специални техники, използвани или създадени от Изпълнителя
или Възложителя и всякаква финансова информация и
информация относно търговската им дейност.
1.3 Страните имат право да използват конфиденциална
информация само във връзка с изпълнението на задълженията си
по сключен Договор за реклама.
1.4 Ако някоя от страните наруши задълженията си по
предходните точки, дължи неустойка в размер на 30% (тридесет
на сто) от дължимото възнаграждение от Възложителя по
сключения Договор за реклама, като неустойката се дължи за
всяко неизпълнение. Изправната страна може да претендира и за

обезщетение за всички вреди над тази сума – претърпени загуби
и пропуснати ползи в резултат на неизпълнението.
X. Други условия
1. Всички спорове, породени от/при настоящите Общи условия,
както и от сключения Договор за реклама и отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото
тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване,
както и споровете за попълване на празноти или
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще
бъдат решавани от страните чрез преговори, а при невъзможност
да бъде постигнато споразумение – от компетентния български
съд, съгласно разпоредбите на българското право.
2. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни
едностранно от страна на Изпълнителя. В случай, че бъде
осъществена такава промяна, актуализираните Общи условия се
публикуват на електронната страница на Възложителя. Ако в
срок от 15 (петнадесет) календарни дни от промяната на Общите
условия, не постъпи изрично неприемане на осъществената
промяна от вече приелите Общите условия Възложители, то се
счита, че ги приемат и ще се прилагат в последващите им
правоотношения.
3. Нищожността на някоя от клаузите на настоящите Общи
условия не води до нищожност на останалите разпоредби от
него.

