
ТАРИФА 
и Регламент на информационен сайт „Пламък.бг" за цени на рекламни 

материали за Местни избори`2019  

 

Рекламни банери: 

1. Рекламни банери в дясна колона: 300 x250 рх - 500 лв. за времето на 

цялата кампания. 

 

Платени съобщения: 

1. Единично съобщение: 40 лв. 

2. Изработка и публикуване на интервю - 200 лв. 

3. Репортаж от събитие с богат снимков материал - 200 лв. 

4. Цялостно пакетно отразяване на кампанията с нефиксиран брой 

прессъобщения - 1600 лв.  

 

Забележки:  

 

1. Информационният сайт "Пламък.бг" си запазва правото, според броя и 

продължителността на присъствието в сайта, да съгласува цена, 

съгласно медиен план с отстъпки по договаряне. 

2. Информационният сайт „Пламък.бг“ си запазва правото да откаже 

публикация, ако тя е накърняваща правата и доброто име на кандидат в 

местните избори или на лице, което представлява партията, коалицията 

от партии или инициативния комитет, които са го излъчили 

3. При желание за публикуване на повече от три прессъобщения дневно - 

цената на публикация се оскъпява с 20%. 

4. Обявените цени са без ДДС. 

 

За контакти: тел. 0878 77 77 92 

Анита Младенова Чолакова 

„Ей Пи Ар 69“ ЕООД, гр. Смолян, ул. „Зорница“ №5, бл. 16  

Е-mail: apr69sm@gmail.com 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
за предизборната кампания - Местни избори 2019 

на информационен сайт „Пламък.бг“ 

 

Начало на предизборната кампания: 27.09.2019 г. 

Край на кампанията: 26.10.2019 г. 



Агитационната кампания трябва да приключи на 25.10.2019 г. – последен 

ден на публикуване. 

Понятието „Агитационен материал”, използвано в текста по-долу, е всяка 

реклама или платено съобщение. 

Забранено е: 

- Публикуване на анонимни материали; 

- Публикуване на предизборни материали на чужди езици; 

- Публикуване на критични материали срещу политически опонент; 

- Публикуване на политическа агитация във всички форми на 26.10. и 

27.10.2019 г. (събота и неделя) 

- Публикуване на социологически проучвания (вкл. екзит полове) на 25, 

26, 27 октомври 2019 г. (петък, събота и неделя). Забраната важи до края на 

изборния ден). 

Задължителни придружаващи текстове: 

Всеки агитационен материал трябва да съдържа текст: „Купуването и 

продаването на гласове е престъпление”. 

Текстът трябва да заема 10 на сто от лицевата площ на агитационния 

материал и да е разположен в обособено поле. 

На всеки агитационен материал трябва да е посочено лицето, което го 

издава (партия/коалиция от партии/инициативен комитет) 

От деня на обнародване в "Държавен вестник" на указа на президента за 

насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко 

огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на 

социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез 

медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа 

информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, 

извършила допитването или проучването, и източниците на 

финансирането му. 

Информацията трябва да заема 5% от площта на агитационния материал. 

Правилото важи и когато партия/коалиция/инициативен комитет се 

позовава на социологическо проучване. 

 

Право на отговор: 

Всеки кандидат за пост или на лице – представител на партия, който е 

нападнат лично в публикация, има право на отговор. Отговорът се 

публикува на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без 

коментар. 

Публикуването на отговор е безплатно за отговарящия, но се заплаща от 

кандидата, заявил първия агитационен материал, съгласно подписаната от 

него декларация. 

 

Забранено е подаване/получаване на поръчки за публикуване на 

политическа Реклама: 



- от ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (фирми и еднолични търговци); 

- чужденци, с изкл. на граждани на ЕС за Избори на членове на 

Европейския парламент от Република България 2019 г. 

 

Изискуеми документи: 

- Регистрация на съответната партия/коалиция/инициативен комитет от 

Централната избирателна комисия 

 

Декларации: 

Приложена към настоящото е Декларация (образец). Тя се подписва за 

всички „платени съобщения”. Декларацията следва да се прилага 

(подписва), когато заявката се подава от партия/коалиция и инициативен 

комитет. Декларацията се подписва от лицето – представител на 

партията/коалицията/инициативния комитет, което е записано в 

регистрацията или от негов упълномощен представител (с нотариално 

заверено пълномощно). 

 

Заявки/дарения от физически лица 

Физическо лице, подаващо заявка за публикуване на реклама над една 

минимална работна заплата (560 лева) трябва да подпише декларация за 

произход на парите (образец). Понеже е възможно физическо лице да 

подаде заявка и да поиска да публикува реклама в полза на 

партия/кандидат, която/който в никакъв случай не би искала да бъде 

подкрепяна от точно това физическо лице, ще трябва да изискваме от 

съответната партия потвърждение, че приема дарението. 

Когато общият размер на средствата, предоставени от кандидат или член 

на инициативен комитет, надхвърли една минимална работна заплата, той 

представя декларация по образец за произхода на средствата. 

Финансирането на приходите и разходите, свързани с предизборната 

кампания, се извършва по банков път. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният 

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

(трите имена) 

ЕГН: ............................, живущ: 

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

упълномощен представител на 

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

(име на политическа партия/коалиция/инициативен комитет) 

регистриран/-а за участие в Местни Избори 2019 г. 

 



Декларирам, че в качеството ми на възложител по смисъла на чл. 49 ЗЗД 

възлагам на “Ей Пи Ар 69” ЕООД публикуването на приложените реклами 

(платени съобщения) в обслужвани от нея 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 „Ей Пи Ар 60“ 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 „Ей Пи Ар 69” 

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 „Ей Пи Ар 69“ 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) 


