
Писмото се подписва само от лице, представляващо по закон или пълномощие дружеството - 
Възложител. Това се доказва чрез данните за aктуално състояние на дружеството, вписани в 
търговския регистър или чрез удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен 
орган. Лицата, които подписват чрез пълномощно, трябва да го приложат и то да е нотариално 
заверено. 

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО 

С настоящото писмо  

..................................................................................................................... 

/наименование на дружеството/ 

…………………………………………………………………………… 

/ЕИК/ 

…………………………………………………………………………… 

/седалище и адрес на управление/ 

представлявано от  

………………………………………………………………………..……………………… 

/име, фамилия и длъжност/  
    
ВЪЗЛАГА НА: 

...................... .......................................................................................................................... 
/наименование и ЕИК на рекламната агенция, която обслужва дружеството/ 

да закупува и преговаря от мое име време за излъчване на търговски съобщения в радио 
програмите N-Joy, Z-Rock, Jazz FM, Classic FM и bTV Radio,  

който от своя страна възлага на 

„Радиокомпания Си.Джей“ ООД, ЕИК 131117650, да излъчва търговски съобщения в 
радиоуслуги в гореизброените програми, наричани по-нататък общо „програми на bTV Radio 
Group”.  

Предмет на възлагането е излъчване на търговски съобщения за продукти, услуги и/или 
марки, собственост на дружеството, както следва: 

ОПИСАНИЕ: ……………………………………………… 

Възлагателното писмо има срок на валидност от ….…...2021 г. до ……....…2021 г. 

Долуподписаният/ната …………………………………………………………………/име и 
фамилия/, 

в качеството на………………………………………………………………………………../
длъжност/,  

на ……………………………………………………………………..…/наименование на дружеството/, 

Гарантирам необезпокояваното излъчване на възложените търговски съобщения, свързани с 
рекламирания продукт/услуга/марка и с оглед на това поемам задължението преди да възложа за 
излъчване конкретно търговско съобщение в програмите на bTV Radio Group,  да се уверя, че 
дружеството, което представлявам: 

1. има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да рекламира продукта/
услугата/марката, чието търговско съобщение възлага да бъде излъчено; 

2. има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да използва за радио 
излъчване включените в търговските съобщения графични и словни марки, рекламни девизи и 
послания, музикални, литературни и други защитени произведения, както и гласовете на лицата, 
рекламиращи продукта;  

3. е уредилo взаимоотношенията, вкл. имуществените, с авторите на търговските съобщения, 
предоставени за излъчване и с всички други носители на авторски и сродни права, чиито 
произведения и изпълнения са включени в тях, в съответствие с изискванията на ЗАПСП и 
останалото приложимо законодателство, и че е получило от тези носители или от 
упълномощени от тях организации за колективно управление на права, всички необходими 
разрешения за използването на създадените от тях обекти на авторско и сродни права за радио 
излъчване в програмите на bTV Radio Group, и възнагражденията за това излъчване са платени 
за всички способи на тяхното излъчване, предаване и препредаване, включително в електронни 
съобщителни мрежи на трети лица и интернет; 

4. търговското съобщение, чието излъчване се възлага, е изработено в съответствие с 
изискванията на ЗРТ, ЗАПСП, ЗЗП, ЗМГО, ЗЗК, ЗЗ и останалото приложимо българско 
законодателство.  

Дружеството, което представлявам, е запознато с, приема и се задължава да спазва “Общи 
условия за излъчване на търговски съобщения в радиоуслуги в програмите на bTV Radio 
Group”. 

Гарантирам, че дружеството, което представлявам, ще поеме цялата отговорност, ако вследствие 
нарушение на някоя от горните гаранции спрямо „Радиокомпания Си.Джей“ ООД и/или 
собственика на някоя от програмите бъдат предявени каквито и да било претенции. Гарантирам, 
че ако излъчването на търговско съобщение в програмa на bTV Radio Group се прецени от 
регулаторен орган като нарушение на действащото законодателство и той наложи 
административно-наказателна санкция във връзка с излъчването на търговско съобщение, 
дружеството, което представлявам, ще поеме за своя сметка заплащането на наложената 
имуществена санкция.  

Дата: …………………202…. г. 

Възложител/Декларатор:   Рекламна агенция: 
Име, фамилия, подпис и печат:  Име, фамилия, подпис и печат: 



The letter is to be signed only by a person who legally represents or is authorized to represent the 
assigning entity. This is evidenced by the current status data of the legal entity entered in the 
Commercial Register or through a current status certificate issued by a competent authority. A copy of 
a notarized power of attorney must be enclosed, if a proxy signs this letter. 

AUTHORIZATION LETTER  

Herewith 

………………………………………………………………………………………………….…………

…., 

/name of the legal entity/ 

……………………………………………………………………………………………………………

….., 

           /unified identity number/ 

……………………………………………………………………………………………………………..

., 

          /seat and management address/ 

represented by  

..............................................................…....................………… 

/name and surname, position/   

AUTHORIZES:  

.............................................................................................................……………………….. 
/name and UIC of the advertising agency, servicing the legal entity/ 

to purchase and negotiate on my behalf commercial time for broadcasting commercial communications on 
the radio channels N-Joy, Z-Rock, Jazz FM, Classic FM and bTV Radio, which on its part authorizes 

RADIOCOMPANY C.J OOD, UIC 131117650, to broadcast commercial communications in the program 
schedules of the above-mentioned channels, hereinafter jointly referred to as “programs of bTV Radio 
Group”. 

Subject of the authorization is the broadcasting of the commercial communications of products, services 
and/or brands, belonging to the legal entity, namely: 

DESCRIPTION.......................................................................................................................... 

The Authorization Letter is valid from ........................... 2021 until.......................... 2021 

I, the undersigned ................................................................................................................., 

  /name and surname/ 

in the capacity of ..........................................................................................................., 

  /position/ 

of ................................................. ................................................................................, 

  /name of the legal entity/ 

Guarantee the undisturbed broadcast of the ordered commercial communications connected with the 
advertised product/service/brand and to this end I take the responsibility before assigning the broadcast of a 
concrete commercial communication in the programs of bTV Radio Group to make sure that the company/
entity, represented by me: 

1. has a legal, contractual or otherwise legally assigned right to advertise the product/service/brand 
whose commercial communication it assigns for broadcasting; 

2. has a legal, contractual or otherwise legally assigned right to use for broadcasting the graphic and 
verbal marks, advertising slogans and messages, musical, literary or other protected works included in the 
commercial communications, as well as the images of the people advertising the product; 

3. has settled its relations, including the property ones, with the authors of the commercial 
communications provided for broadcasting, as well as with all other holders of copyright or related rights 
whose works or performances are included in the commercial communications, according to the regulations 
of the Copyright and Related Rights Act and the other applicable legislation. I also take the responsibility to 
make sure that these holders or the organizations for collective management of rights, authorized by them, 
have submitted all permissions required for using the copyright or related rights objects, created by them, for 
broadcasting in the programs of bTV Radio Group, and that all remunerations for this broadcasting are 
settled for all means of their broadcasting, transmission and retransmission, including also in electronic 
communications networks of third parties and internet; 

4. the commercial communication is prepared in accordance with the stipulations of the Radio and 
Television Act, the Copyright and Related Rights Act, the Consumer Protection Act, the Marks and 
Geographical Indications Act, the Protection of Competition Act and with the other applicable Bulgarian 
legislation. 

The company I represent accepts and shall observe the General Sales Rules for broadcasting of commercial 
communications in radio services in the programs of bTV Radio Group. 

I guarantee that the entity I represent shall take full responsibility if as a result of a violation of any of the 
above-stated guarantees any claims are brought to Radiocompany C.J OOD and/or to the owner of any of the 
programs. I guarantee that if a regulatory body finds the broadcast of a commercial communication in a 
program of bTV Radio Group violating the effective legislation and it imposes an administrative sanction, 
the entity I represent shall pay the sanction at its own expense.  

Date,  ……………………… 202….   

Authorizer/Declarer:          Advertising agency: 

Name, surname, signature and stamp:                          Name, surname, signature and stamp: 
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