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Общи условия и срокове за публикуване на рекламни форми на 

информационния портал EuroFunds.bg 
 
I. Предмет на общите условия 
 
1. Настоящите общи условия регламентират условията за приемане и 
публикуване на рекламни материали в портала EuroFunds.bg на Нексус 
Инженеринг ООД и са задължителни за рекламодателите от една страна, и 
обвързващи  Нексус Инженеринг ООД от друга. 
 
II. Изменение на общите условия 
 
1. Доколкото предоставяните от Нексус Инженеринг ООД услуги и ресурси 
са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното 
усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни 
промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от 
Нексус Инженеринг ООД. 
 
2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, Нексус 
Инженеринг ООД довежда до знанието на рекламодателя извършените 
промени чрез публикуването им в портала. 
 
3. Публикуването в портала на изменените условия и непоследвало в 
седем дневен срок писмено възражение е основание последните да се 
считат за приети от страна на рекламодателя. 
 
III. Стандартни изисквания 
 
1. Не се допуска публикуване на рекламни форми на стоки, услуги или лица, 
които са под специален режим съгласно законови и нормативни 
разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи 
право на съответната дейност или производство. 
 
2. Не се допуска публикуване на рекламни материали, които могат да бъдат 
възприети като обидни, порнографски, противоречащи на закона и добрите 
нрави, както и материали, нарушаващи чужди права на интелектуална 
собственост . 
 
3. Нексус Инженеринг ООД си запазва правото да откаже да приеме за 
публикуване рекламни форми, които противоречат на фирмената политика 
на Нексус Инженеринг ООД или клаузи от подписани договори от трети 
страни. 
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4. Всички рекламни банери трябва да бъдат предварително одобрени 
преди публикуването им. Обект на проверката са техническите параметри и 
съдържанието им. 
 
5. Нексус Инженеринг ООД си запазва правото да наблюдава и съобразява 
с интересите на потребителите си и да отказва и спира рекламни банери, 
които се определят от тях като дразнещи и/или вредни. 
 
IV. Технически изисквания 
 
1. Не се допуска публикуване на рекламни банери с подвеждащо 
съдържание, например диалогови прозорци, части от съдържанието на 
портала на Нексус Инженеринг ООД. 
 
2. Типове графики за банери – GIF и JPG, добавяне на флаш анимации 
(SWF). 
 
3. Подадените рекламни форми следва да отговарят на изискванията за 
тежест и размери, посочени в раздел реклама в интернет страницата и в 
рекламната тарифа на портала EuroFunds.bg. 
 
V. Предоставяне и приемане на рекламни материали и форми  
 
1. Всички рекламни форми се приемат за публикуване след проверка за 
годност от техническо лице на Нексус Инженеринг ООД. Нексус Инженеринг 
ООД си запазва правото да отложи публикуването им, в случай на 
несъответствие с посочените тук и в тарифата изисквания. 
 
2. Стандартните, готови рекламни форми се приемат не по–късно от един 
работен ден преди първото публикуване. 
 
3. В случай, че Нексус Инженеринг ООД няма възможност да реализира 
публикуването на рекламната форма поради заетост или други причини, 
съгласува с рекламодателя преместването й в друга позиция. Нексус 
Инженеринг ООД не дължи връщане на платени суми. 
 
VI. Цени и начини на плащане 
 
1.  Рекламата има цена на ден и за база на формирането на цената се 
взимат 1000 показвания. 
 
2. Рекламните материали и форми се публикуват по възлагане на 
рекламодател срещу заплащане на възнаграждение, определено според 
действащата тарифа за реклама в EuroFunds.bg. 
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3. Актуализация на цените се прави на база рейтинга на портала. При 
евентуално намаляване на цените, всички предплатени поръчки подлежат 
на преизчисляване в съответствие с новата тарифа. Рекламодателят е 
защитен от евентуално увеличение на рекламната тарифа само в 
границите на вече платени схеми на публикуване. 
 
4. Авансовото заплащане на заявените рекламни форми от страна на 
възложителя за момента е условие за тяхното публикуване. В тези случаи 
Нексус Инженеринг ООД си запазва правото да спре по-нататъшното 
предоставяне на услугата до изплащане на дължимите суми, както и да 
изиска предплащане на следващите реклами.   
 
5. При формиране на цената на рекламата, клиентът може да получи 
отстъпка в зависимост от периода на заявената реклама или постигнатите 
количествени натрупвания за предходен период. 
 
 
VII. Гаранции за публикуване 
 
1. След приключване на заявената реклама или месечно клиентът получава 
извлечение за броя на показванията на заявените и платени рекламни 
форми. 
 
2. В случай на неизпълнение на гарантирания брой показвания, 
рекламодателят следва да бъде компенсиран с допълнително показвания. 
Платени суми не се възстановяват. 
 
3. При спор или рекламации от страна на рекламодателя относно 
публикуването на рекламните материали, публикуването се проверява в 
офиса на Нексус Инженеринг ООД, в присъствието на представители на 
двете страни. 
 
4. Претенции се допускат в срок от две седмици, считано от датата на 
първото публикуване. 


