
Договори МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 

 

Информация за сключени договори за медийни услуги в МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 от www.videlinabg.com 

I. Местна коалиция „Новото време“ 

1.  Договор, сключен с Местна коалиция „Новото време”  

2. Публикува рекламен банер на позиция 3 от офертата – лява колона,  на страницата 

на On-line издание www.videlinabg.com. Банерът се подготвя от Възложителя и 

съдържанието му може да бъде променяно в договорения срок. 

3. Рекламният банер се публикува за договорения период – 27.09 – 25.10.2019 г. 

4. Публикации в периода 27.09 – 25.10.2019 г. 

5. Обща сума в размер на 2 625.00 /две хиляди шестстотин двадесет и пет/ лева без 

ДДС. 

II. ДВИЖЕНИЕ  БЪЛГАРИЯ  НА  ГРАЖДАНИТЕ ( ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ, ПП  

Българска Нова Демокрация,  ПП  ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ) 

1. Договор, сключен с МК „Движение България на гражданите“ 

2. Публикува рекламен банер на позиция 2 от офертата – вляво на страницата на On-

line издание www.videlinabg.com за 16 дни в договорения период - 27.09 – 25.10.2019 

г. 

3. Обща сума в размер на 750.00 /седемстотин и петдесет/ лева без ДДС. 

 

III. ПП ГЕРБ 

1. Договор, сключен с ПП ГЕРБ  

2. Публикува рекламен банер на позиция 1 от офертата – на нивото на главата и вляво 

от нея,  на страницата на On-line издание www.videlinabg.com в договорения период - 

27.09 – 25.10.2019 г.   

3. Публикации в периода 27.09 – 25.10.2019 г.   

4. Обща сума в размер на 2 083.33 /две хиляди осемдесет и три +0.33/ лева без ДДС. 

 

IV. МК „Алтернативата на гражданите“ 

1. Договор, сключен с МК „Алтернативата на гражданите“ 

2. Публикува рекламен банер на позиция 3 от офертата – вдясно на страницата на 

On-line издание www.videlinabg.com за периода - 27.09 – 25.10.2019 г. 

3. Обща сума в размер на 750.00 /седемстотин и петдесет/ лева без ДДС. 

 

V. КП „Алтернативата на гражданите“ 

1. Договор, сключен с КП „Алтернативата на гражданите“ 

2. Публикува рекламен банер на позиция 4 от офертата на страницата на On-line 

издание www.videlinabg.com за периода - 03.10 – 25.10.2019 г. 

3. Обща сума в размер на 525.00 /седемстотин и петдесет/ лева без ДДС. 

 

 

VI. Общински съвет на БСП – Пазарджик за БСП за БЪЛГАРИЯ  (“Коалиция БСП за 

БЪЛГАРИЯ”, ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП 

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“) 

1. Договор, сключен с Общински съвет на БСП – Пазарджик 

2. Публикации съгласно офертата на страницата на On-line издание www.videlinabg.com 

за периода - 04.10 – 25.10.2019 г.  

3. Обща сума в размер на 750.00 /седемстотин и петдесет/ лева без ДДС. 

 

VII.  Общински съвет на БСП – Пещера  

http://www.videlinabg.com/


1. Договор, сключен с Общински съвет на БСП – Пещера 

2. Публикации съгласно офертата на страницата на On-line издание www.videlinabg.com 

за периода - 01.10 – 25.10.2019 г.  

3. Обща сума в размер на 800.00 /осемстотин/ лева без ДДС. 

 


