РЕГИСТРИРАНА ТАРИФА ПО ЧЛ. 198 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС ЗА
ПРЕДИЗБОРНА И ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Настоящият Регламент се издава в съответствие с Изборния кодекс
(Чл. 198) и РЕШЕНИЕ № 794-МИ София, 27.08.2019, на Централната
избирателна комисия
IZBORI.BG („Регламентът”)
IZBORI.BG като доставчик на медийна услуга, представляваща онлайн новинарска
услуга (електронно издание), регламентира следните правила за провеждане на
предизборна агитация за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019
г.
Гражданите, партиите, коалиции от партии, инициативните комитети имат
конституционно гарантирана свобода на изразяване и агитация.
Агитацията е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция,
местна коалиция или инициативен комитет при участие в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
В изборната кампания могат да участват всички регистрирани за участие
кандидати.
IZBORI.BG предоставя равен достъп, при еднакви условия за всеки
регистриран кандидат, който желае да ползва медийните услуги на сайта.
Всички материали ще бъдат публикувани в съответствие с хронограмата на
ЦИК (определените дати за старт и финал на предизборната кампания
съгласно Решение № 794-МИ София, 27.08.2019 г.).
Тарифата за предоставяните от IZBORI.BG медийни услуги е обявена според
изискванията на Изборния кодекс пред Сметната палата и на сайта IZBORI.BG.
Всички
предизборни
материали
се
заплащат
авансово.
Заплащането е според Тарифата, която е неразделна част от този
Регламент и е валидна за всички участници в изборния процес.
IZBORI.BG няма да публикува и/или излъчва никакви анонимни материали,
свързани с предизборната кампания, както и такива, които накърняват добрите
нрави, честта и доброто име на кандидатите.
Всички представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети
са длъжни да спазват Изборния кодекс, нормите на действащото в България
законодателство и правилата на коректност и етично поведение.
Участниците в предизборната кампания, които желаят да провеждат агитация,
подписват ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с правилата на настоящия Регламент и се
задължават да го спазват.
Всички официални изяви на министри, членове на Правителството, партийни
лидери, кандидати за общински съветници и за кметове и/или ръководители на
организации, ангажирани с предизборната кампания, се отразяват според
правилата на Изборния кодекс и настоящия Регламент.

Материалите от предизборните събития се публикуват в специална рубрика:
“Местни избори” и “НОВИНИ” при спазване на следните правила:
Представителите на регистрираните за участие в изборите политически партии,
коалиции на политически партии и инициативни комитети упълномощават
говорители или други лица, чието задължение е да информират NOVINI.BG за
предизборните си прояви. Всички съобщения ще бъдат приемани само от
упълномощени представители.
IZBORI.BG не носи отговорност за неотразяване на предизборно събитие, за
което не е получена информация по този ред.
Упълномощените представители на политическите партии, коалиции и
инициативни комитети заплащат стойността на политическата агитация под
формата на PR директно в медията без посредничество, за да бъде гарантиран
минималният и коректен размер на плащанията.
За всички извършени плащания IZBORI.BG издава документ съгласно правилата
за осчетоводяване на извършеното разплащане (на каса или по банков път).
В случай че участник в Предизборната кампания накърни интересите на други
лица посредством своя изява в IZBORI.BG и така предизвика правото им на
отговор, то този участник заплаща стойността на отговора. Цената на
опровержението на засегната страна се заплаща от предизвикалия правото на
отговор съгласно приложената Тарифа.
Право на отговор се предоставя от IZBORI.BG в случай че публикуваният
материал накърнява доброто име и/или правата на кандидат или на лице,
представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет
регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове.
Публикуването на отговора става на същото място със същия размер, вид и
формат шрифт и е без коментар на редактора. Отговорът се публикува безплатно
за засегнатата страна до обема на материала, на който се отговаря. Правото на
отговор е за сметка на страната, предизвикала допуснатия отговор.
IZBORI.BG няма да публикува никакви отговори в деня на изборите 27
октомври 2019 г. и в деня за размисъл 26 октомври 2019г. Всички отговори на
засегнати в предизборната кампания, които са допуснати с решение на ЦИК и не
са публикувани до 24 часа на 25 октомври 2019, ще се излъчат след официалното
обявяване на изборните резултати.
Сайтът IZBORI.BG е само доставчик на информация и не носи никаква
отговорност за изявленията, направени по време на предизборната кампания от
централите на политическите партии, коалиции или инициативни комитети, или от
фирми, разпространяващи агитационни материали в рамките на кампанията. При
получаване на готов материал за публикуване IZBORI.BG не носи отговорност за
съдържанието му.

IZBORI.BG не носи отговорност за неточно и некоректно подадена информация
от предизборен щаб или упълномощено лице.
IZBORI.BG не редактира информация, подадена от предизборен щаб, ако за това
няма изрична договорка между медията и съответния представител.
Форми на участие
- Представяне/Публикуване на профил на кандидат в секция “Профили” Информацията и снимковия материал за профилите на кандидатите се
предоставят от клиента. Всички статии, снимкови и видеоматериали, съдържащи
имената на дадено лице се агрегират автоматично в неговия профил за удобство
на читателите;
- Публикации – Публикациите са текстови материали, свързани с предизборни
теми, изготвени и предоставени от клиента. Броят на публикациите обхваща един
календарен месец.
- Онлайн видеострийм на събития и пресконференции провеждани в София –
Възможност за предоставяне на embed player за уебстраницата на клиента –
Заявките за видеоотразяване, онлайнстрийм и всички действия ангажиращи екип
по заснемане и отразяване на събитие се приемат не по-късно от 3 (три) дни преди
събитието. Предложените ценови оферти не включват отразяване извън
столицата.
- Интервю в студио - Заснемане и излъчване на интервю в студио.
- Предоставяне на видеозапис от излъчени събития за вътрешни нужди на
клиента.
- Публикуване във Facebook страницата на IZBORI.BG - В страницата се
публикуват материали от предоставените от клиента.
Декларирам, че съм запознат и приемам условията на този Регламент:
..........................................
(подпис)
/...................................................................................................../
(трите имена на кандидата/упълномощен представител на кандидата; името на
инициативен комитет, партия или коалиция от партии/
дата:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА PR УСЛУГИ В IZBORI.BG
Услуга / Пакети / Секция

Единична цена, в лева Пакетна цена, в лева без
без ДДС
ДДС

Публикации*

1 000

10 бр/10 000

Публикуване на текстови
и видео материали във
Facebook страницата на 2 500
Novini.bg, която е с над
1 млн. последователи

5 бр/11 000

Онлайн видеострийм на
живо на събития и
5 000
пресконференции
провеждани в София.

3 бр/ 14 000

Онлайн видеострийм на
живо на събития и
пресконференции
във
3 500
Facebook страницата на
Novini.bg, която е с над
1 млн. последователи

3 бр/ 10 000

Интервю в студио

3 000

2 бр/ 5 000

Предоставяне на видео
запис
от
излъчени
1 000
събития за вътрешни
нужди на клиента.

2 бр/ 1 500

Представяне/Публикуван
е на профил на кандидат
500
в секция "Профили"** в
novini.bg

5 бр/2 000

Цена в лв без ДДС
* Публикациите са текстови материали, свързани с предизборни теми,
изготвени и предоставени от клиента. Броят на публикациите обхваща един
календарен месец;
** Информацията и снимковият материал за профилите на кандидатите
се предоставя от клиента. Всички статии, снимкови материали и видео
материали, съдържащи имената на дадено лице се агрегират автоматично в
неговия профил за удобство на читателите;

*** Всички материали остават достъпни на сайта и след изборите като
архив;
*** IZBORI.BG осигурява RSS емисия на рубриката;
*** Индескация от GOOGLE;
*** Плащането се извършва авансово, в пълен размер 3 (три) дни преди
старта на кампанията.
За контакти: 0882 448038, email: novini@novini.bg

