
РЕГЛАМЕНТ

   Според действащото законодателство, предизборната кампания ще 

започне 30 дни преди изборния ден и ще завърши 24 часа преди 

изборния ден

    Кампанията се води на български език.

    SMOLYANNEWS.COM  предоставя едни и същи условия и цени на 

всички политически партии, коалиции от партии и инициативни 

комитети в кампанията. Всяка публикация, банер или рекламен видео

клип или друга форма на агитация се осъществяват при условията на 

предварително заплащане.

   Кампанията се отразява от     SMOLYANNEWS.COM под формата на 

хроники, публикации, снимки, обръщения и други форми, договорени 

от управителя на фирмата- собственик  СТЕВЕСТ ЕООД  и 

представители на партиите, коалициите от партии и инициативните 

комитети.    В предизборната кампания се забранява  използването на

елементи от търговска реклама, както и участието на представители 

на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в  

излъчваните търговски реклами.

   Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на 

изборите не се оповестяват чрез сайта     SMOLYANNEWS.COM  под 

каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване 

края на изборния ден на територията на страната.

  Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и

други клипове на партии, коалиции от партии и инициативни 

комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за 

техните кандидати.

  Мястото на видео прозорците, времето на видимост се определят по 

споразумение между ръководството на   SMOLYANNEWS.COM и 

партиите, коалициите от партии и инициативни комитети.   Всички 

агитационни материали се предоставят от упълномощени 

представители на регистрирани за участие партии, коалиции от 



партии и инициативни комитети или се изработват от  

SMOLYANNEWS.COM  при едни и същи условия и цени.

  Условията и цените се предоставят в РИК, Сметната палата и на 

сайта на     SMOLYANNEWS.COM не по-късно от 40 дни преди изборния

ден. SMOLYANNEWS.COM  обявява на интернет страницата си пълното

съдържание на договорите, сключени със всички регистрирани за 

участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срок 

до 3 дни от подписването на договора.

  Когато е публикуван текстов материал, банер, накърняващо правата 

и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи 

до ръководството на    SMOLYANNEWS.COM  в срок до 24 часа след 

публикуването на накърняващият правата и доброто име материал. 

Искането се прави писмено, като се посочва и заглавието на 

материала.     SMOLYANNEWS.COM  задължително публикува отговора

до 24 часа след неговото получаване, като не се допуска изменение, 

съкращение или коментар. Правото на отговор е безплатно.

    SMOLYANNEWS.COM  ВИ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ!



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният
……………………………………………………………………………………………….
(трите имена)
ЕГН: ………………………., живущ:
…………………………………………………………………..
упълномощен представител на
………………………………………………………………………………………………………
…..
(име на политическа партия/коалиция/инициативен комитет)

регистриран/-а за участие в Избори за народни представители 02.10.2022 г.

Декларирам, че в качеството ми на възложител по смисъла на чл. 49 ЗЗД възлагам на 
“СТЕВЕСТ” ЕООД публикуването на приложените реклами (платени съобщения) в 
обслужвани от нея печатни издания от името и за сметка на представляваната от
мен политическа сила (кандидат), инициативен комитет или коалиция.
Текстът на рекламите (платените съобщения) е съставен самостоятелно от
политическата сила.
Известна ми е отговорността по чл. 146 и сл. от НК, по чл. 45 от ЗЗД и по реда на Изборния
кодекс.
Известно ми е, че рекламите (платените съобщения) не могат да съдържат
текстове, които съдържат политически внушения в полза или във вреда на едно
или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.
В случай, че във връзка с публикуването на рекламата (платеното съобщение) бъдат
предявени претенции по административно-, гражданско- или
наказателно-процесуален ред, срещу „СТЕВЕСТ“ ЕООД или обслужвани от нея
електронни издания и техни сътрудници, включително и претенции за накърнени
авторски и сродни права, декларирам, че ще поема удовлетворението на такива
претенции за своя сметка, с оглед освобождаването от отговорност на
дружествата и техните длъжностни лица, на които съм възложил работата, респ. ще
обезщетя „СТЕВЕСТ” ЕООД за претърпените имуществени и/или неимуществени вреди в
случай на ангажиране отговорността на издателя по повод заявената публикация.
В случай, че срещу публикацията постъпи право на отговор, се задължавам да
заплатя стойността на тази публикация в полза на „СТЕВЕСТ“ ЕООД, по
действащите тарифи.
Не възразявам, при отпечатването на платено съобщение, то да бъде
обозначено по възприетия от съответното елекронно издание начин, като при
публикуването се спазят изискванията на Изборния кодекс.
Декларатор:
Подпис ………………………………..
Трите имена (………………………………………………………..)
Приложения:
1. Удостоверение от ЦИК на политическа партия/коалиция/инициативен комитет за участие
в изборите;
2. Документ, удостоверяващ представителната власт на декларатора.

 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс

 

Долуподписаният/ата: ________________
име презиме фамилия
ЕГН __________ , постоянен адрес: ______________________________
гражданство ____________ , документ за самоличност л.к. ________________
в качеството ми на дарител
Декларирам, че паричните средства – предмет на заявка за политическа реклама в
полза на _______________ (партия/коалиция/кандидат)
имат следния произход: ______________________________________________
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: Декларатор:
(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ...................................................................................................................
...
представляващ .............................................................................................
.................................................... / кандидат, партия, коалиция, 
предизборен щаб, инициативен комитет и др./ 

Запознат съм с Регламента за предизборна агитация в сайта 
Smolyannews.com и с Тарифата за заплащане на предизборните 
материали. 
Приемам условията и правилата за водене на предизборна кампания 
за предсрочни избори за народни представители за Народно събрание 
на 02. 10. 2022 г. в сайта Smolyannews.com, собственост на “СТЕВЕСТ”
ЕООД.


