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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМА 
В САЙТА BEROE ONLINE

ИЗДАНИЕ НА "БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛ" ООД

И

1. Под "Издател" се разбира "Български футбол" ООД. Заявките за 
публикуване на реклама следва да бъдат адресирани до Рекламния отдел в 
Стара Загора, както е посочено в рекламната тарифа.

2. Думата "реклама" в този случай означава всеки текстов или графичен 
материал, публикуван срещу заплащане. Рекламата се осъществява чрез 
разполагане на рекламен банер или рекламно каре със съответните размери 
в зависимост от избраната позиция.

3. Заявките за рекламна площ се предават и приемат в писмен вид от 
Издателя, за валидна се счита неговата интерпретация за съдържанието на 
приетата заявка.

4. Въпреки съдържанието на параграф 3 при случай Издателят може да 
изпрати писмено съобщение, което да интерпретира направената уговорка. 
В този случай, ако рекламодателят или агенцията в разстояние на шест часа 
от получаване на съобщението уведоми Издателя, че съобщението не 
пресъздава точно особеностите на заявката, Издателят се съгласява да спре 
публикацията на рекламата без компенсация, като си запазва правото да 
откаже публикация на реклама, различна по оформление от съдържащата се 
в съобщението.

5. Издателят има правото да изисква всякакви промени, които счита за 
необходими или желателни (във връзка с т.10 и т.11) в рекламата или да 
изисква снимки и разпечатки, коригирани съответно с изискванията му.

6. Издателят има правото да променя рекламната тарифа по всяко време.

7. Купувачът е съгласен да заплати авансово на Издателя всяка реклама. 
Под авансово плащане се разбира заверяване на банковата сметка на 
Издателя или изплащане на сумата в брой преди датата на публикация.

8. Задължение на Купувача е да провери точното съдържание на всяка 
реклама (или реклами, ако са повече от една).

9. Издателят не носи отговорност за повторението на грешка в реклама, 
заявена повече от един път, освен ако грешката не е обявена веднага след 
допускането й. Всички други случаи на възражение, рекламация или 
запитване (във връзка с рекламата или фактурата) трябва да бъдат 
изпратени на Издателя в писмен вид в разстояние на седем дни (какъвто 
може да е случаят) след публикуване на рекламата или датата, на която е 
трябвало да се появи, или след получаване на фактурата от Купувача (в 
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зависимост от събитието, случило се първо). Независимо от правото на 
Издателя за така публикуваната реклама да му бъде заплатена сума, 
представляваща разумна част от договорената стойност, отговорността на 
Издателя се свежда до максималната възможност за компенсиране до 
стойността на рекламата или (при подходящ случай) безплатна повторна 
публикация на рекламата. Такова възражение, рекламация или запитване не 
влияе върху задължението на Купувача да заплаща на Издателя в 
договорения срок стойността на тази и всички други реклами.

10. Всяка рекламна публикация, предадена на Издателя, трябва да бъде 
законна, благоприлична, честна и вярна. Отговорността за съдържанието на 
заявената реклама и съответствието на текста и изображението й с 
нормативните разпоредби на българското
законодателство се носи от Купувача - рекламодател и/или рекламната 
агенция - заявител. В случай, че по какъвто и да е повод във връзка с 
публикуваната реклама бъде ангажирана отговорността на Издателя, 
Купувачът - рекламодател и/или рекламната агенция - заявител е/са 
длъжен/ни да обезщетят Издателя.

11. Рекламодателят, което включва и всяка рекламна агенция, участваща в 
заявяването на рекламите, гарантира, че във всяка реклама, предадена за 
публикация и съдържаща името или картинното изображение на която и да 
било жива личност и/или която и да било част от жива личност и/или каре, по 
което някоя жива личност може да бъде идентифицирана, че е придобил 
разрешение от тази личност да използва името, изображението и/или карето 
по начина, по който това е направено в гореспоменатата
реклама и в случай на рекламация спрямо Издателя вследствие на 
публикацията, рекламодателят възмездява Издателя в рамките на закона за 
всички разходи, вреди и загуби, понесени от него в резултат на тази 
рекламация.

12. ДДС: При фактуриране ДДС се отбелязва на фактурата като отделна 
сума. Всички цени, посочени в рекламната тарифа, са без ДДС и други 
косвени данъци.

13. Стойност: Стойностите се основават на заявената площ, освен когато 
рекламата заема площ по-голяма от поръчаната.

14. Обемна отстъпка: Обемната отстъпка важи в рамките на една 
календарна година. Рекламните агенции ползват обемни отстъпки по 
клиенти.

15. Закупената рекламна площ е притежание на рекламната агенция в полза 
на неин указан клиент и е непрехвърляема в полза на трети лица, освен ако 
изрично не е уговорено друго. Всички последващи сделки със закупена площ 
следва да бъдат одобрявани за публикация от Рекламния директор.

16. Рекламните агенции ползват комисиона в размер на 15%, освен в 
случаите описани по-долу.
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17. Когато рекламна агенция уговаря бартерна сделка, от свое име или от 
името на своя клиент, получава комисиона в рекламна площ в размер на 10%, 
изчислена по цените на приложената тарифа.

18. Технически изисквания
18.1. Стандартни анимирани банери: Рекламните банери се приемат във 
формат jpg., gif., png., swf. или HTML. Всички Flash банери трябва да бъдат 
изпращани с fla файловете и с swf файловете, както и с всички използвани 
шрифтове. Банерите трябва да бъдат с вграден линк, който да се отваря в 
нов прозорец.
18.2. Банери със звук: Силата на звука не трябва да надвишава 12 db.
18.3. Изисквания към Rich Media банери:
    * Нестандартният рекламен формат не може да покрива друг рекламен 
формат, както и да покрива напълно страницата, в която се визуализира.  
    * Нестандартната част на банера трябва да е с максимална тежест  50 KB.
    * Времето на визуализиране на нестандартните елементи на страницата е 
6 секунди.
    * Задължително е поставянето на бутон "затвори" на нестандартната част.
    * При подаване на рекламния формат се изисква визуалиазация на 
позиционирането на нестандартната част на банера върху съответния сайт.
18.4. Видео банери
    * Видео файлът трябва да бъде във формат .flv и да не надвишава 500 KВ.
    * Нестандартната част на банера трябва да е с максимална тежест  50 KB.
    * Продължителността на видеото и звука към него не трябва да 
надвишава 30 секунди.
    * Задължително е наличието на бутони Play/Pause, Stop, Sound/Mute или 
техните еквиваленти на български език: старт/пауза, стоп, звук/без звук.
18.5. Заставка - рекламен формат, при който при първоначално зареждане 
на мястото на страницата се показва реклама.
18.6. Публикуване на PR статия: PR статията трябва да е с дължина до 300 
думи, с включени максимално една снимка и два линка. Материалите се 
изпращат 24 часа преди публикуване. Преглеждат се и се коригират от 
редактора на съответния сайт. PR статията се обозначава със специален 
символ за платена публикация.

19. Подаването на заявка за публикация на реклама подлежи на приемане 
на тези условия. Всички други условия, указани във формуляр за поръчка или 
другаде от страна на агенция или рекламодател се считат невалидни, ако им 
противоречат.

20. Разполагането на рекламни банери по страниците на beroe.eu става след 
подписан договор за реклама, уточнен график на емисиите на банерите с 
посочена начална и крайна дата и извършено плащане по банков път, 
съгласно условията на договора по банковата сметка на "Български футбол" 
ООД:
Райфайзенбанк България ЕАД София
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG86RZBB91551063054310
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21. Неустойки
21.1. При непълно или неточно изпълнение на подадена заявка, "Български 
футбол" ООД компенсира пропуснатите излъчвания с утежнение от 5%.
21.2. При прекратяване на вече стартирала кампания рекламодателят 
дължи на "Български футбол" ООД неустойка в размер на 20% от брутната 
сума на нереализираната част от заявката.
21.3. При намаляване бюджета на предварително одобрена заявка на вече 
стартирала кампания рекламодателят дължи на "Български футбол" ООД 
неустойка в размер на 20% от брутната сума на разликата в стойностите 
между двата бюджета.
21.4. При отказ на рекламна кампания в срок до 5 (пет) работни дни преди 
старта на кампанията рекламодателят дължи неустойка в размер на 10% от 
брутната стойност на рекламната кампания
21.5. При намаляване на бюджета на предварително одобрена заявка в срок 
от 5 (пет) работни дни преди старта на кампанията рекламодателят дължи 
неустойка в размер на 20% от брутната стойност на рекламната кампания.

22. Към всяко споразумение с Издателя се прилага българското 
законодателство, като се включват и тези условия.


	ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМА 
В САЙТА BEROE ONLINE
ИЗДАНИЕ НА "БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛ" ООД

