
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

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 избори за народни представители за Народно събрание на 14 
ноември 2021 г. в сайта Smolyannews.com, собственост на “

СТЕВЕСТ” ЕООД.


