
Договори ПРЕЗИДЕНТСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 

 

Информация за сключени договори за медийни услуги в  

ПРЕЗИДЕНТСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ  14.11.2021 от www.videlinabg.com 

 

 

I. Областен съвет на БСП - Пазарджик  

1. Договор, сключен с Областен съвет на БСП - Пазарджик на 15.10.2021 г. 

2. Публикува рекламен банер на страницата на On-line издание www.videlinabg.com в 

договорения период – 15.10 – 12.11.2021 г.  

3. Публикации на страницата на On-line издание www.videlinabg.com за периода 15.10 – 

12.11.2021 г. 

4. Обща сума в размер на 3 270.00 лева без ДДС. 

 

II. ПП ГЕРБ 

1. Договор, сключен с ПП ГЕРБ на 15.10.2021 г. 

2. Публикации на страницата на On-line издание www.videlinabg.com за периода 15.10 – 

12.11.2021 г. 

3. Обща сума в размер на 415.00 лева без ДДС. 

 

III. ПП „Движение Да, България“ 

1. Договор, сключен с ПП „Движение Да, България“ за отразяване кампанията на 

„Демократична България“ на 15.10.2021 г. 

2. Публикации на страницата на On-line издание www.videlinabg.com за периода 15.10 – 

12.11.2021 г. 

3. Обща сума в размер на 1 500.00 лева без ДДС. 

 

IV. ПП „Единна народна партия“ 

1. Договор, сключен с ПП „Единна народна партия“ за отразяване кампанията на 

„Изправи се БГ! Ние идваме!“ на 15.10.2021 г. 

2. Публикува рекламен банер на страницата на On-line издание www.videlinabg.com в 

договорения период – 15.10 – 12.11.2021 г.  

3. Публикации на страницата на On-line издание www.videlinabg.com за периода 15.10 – 

12.11.2021 г. 

4. Обща сума в размер на 2 665.00 лева без ДДС. 

 

V. Тинко Василев Василев 

1. Договор, сключен на 22.10.2021 г. с Тинко Василев Василев за отразяване кампанията 

на ПП „Има такъв народ“  

2. Публикува рекламен банер на страницата на On-line издание www.videlinabg.com в 

договорения период – 22.10 – 12.11.2021 г. 

3. Публикации на страницата на On-line издание www.videlinabg.com за периода 22.10 – 

12.11.2021 г. 

4. Обща сума в размер на 1 180.00 лева без ДДС. 

 

VI. Коалиция “Продължаваме промяната”  

1. Договор, сключен с Коалиция “Продължаваме промяната” на 25.10.2021 г. 

2. Публикува рекламен банер на страницата на On-line издание www.videlinabg.com в 

договорения период – 25.10 – 12.11.2021 г.  

3. Публикации на страницата на On-line издание www.videlinabg.com за периода 25.10 – 

12.11.2021 г. 

4. Обща сума в размер на 1 300.00 лева без ДДС. 

 

 



 

 

VII. Коалиция “Национално обединение на десницата”  

5. Договор, сключен с Коалиция “Национално обединение на десницата”на 29.10.2021 г. 

6. Публикува рекламен банер на страницата на On-line издание www.videlinabg.com в 

договорения период – 29.10 – 12.11.2021 г.  

7. Публикация на страницата на On-line издание www.videlinabg.com за периода 29.10 – 

12.11.2021 г. 

8. Обща сума в размер на 415.00 лева без ДДС. 

 

 

 

 

 

 


