РЕГЛАМЕНТ
условия на „ЕСКОМ МЕДИА ГРУП“ ООД
за провеждане на предизборна кампания в информационен сайт Haskovo.NET
за избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В предизборната агитация в информационния сайт Haskovo.NET могат да участват
всички, регистрирани за участие в изборите кандидати за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г. В предизборната кампания се спазва принципът на
равнопоставеност на кандидатите. Стартът и финалът на предизборната кампания са в
съответствие с хронограмата на ЦИК.
Сайтът предоставя на всички, регистрирани за участие в изборите кандидати,
партии или коалиции, едни и същи условия и цени за платени публикации. Тарифите за
тези услуги са обявени пред Сметната палата, ОИК и на сайта Haskovo.NET, според
изискванията на Изборния кодекс.
„Еском Медиа Груп“ ООД обявява на интернет страницата на медията информация
за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции
от партии и инициативни комитети, съгласно изискванията на чл. 180, ал. 1 от Изборния
кодекс. Участниците в предизборната кампания, които желаят да провеждат агитация,
подписват ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с правилата на този регламент и провеждането на
кампанията на сайта Haskovo.NET.
По време на предизборната кампания всички официални визити на регистрирани за
участие в местните избори кандидати за кметове, общински съветници и кметове на
кметства, както и на ръководители на организации, ангажирани с предизборната
кампания, се отразяват според правилата на този регламент.
Материалите от предизборните събития се публикуват в специална категория
„Местни избори 2019“ с присъствие на начална страница не по-дълго от 72 часа. При
заявено желание на предизборен щаб или кандидат, платени публикации могат да бъдат
позиционирани в макет „Новини“ до 24 часа на начална страница в сайта. След изтичане
на съответния период материалите се включват в потока публикации на тема „Местни
избори 2019“. Материалите се публикуват по реда на заявяване. Видео репортаж от
предизборно събитие се публикува за 24 часа в категория „Мултимедия“.
Кандидатите, регистрирани за участие в изборите или техни представители
информират екипа на сайта за предизборните си прояви най-малко един ден преди
тяхното начало. Съобщения за проявите в рамките на цялата предизборна кампания се
приемат от 09:00 до 18:00 часа всеки ден на телефоните на сайта:
038/ 536 555; 089 2 24 17 82 – Анета Кутелова
038/ 536 554; 089 2 25 44 30 – Мария Вълчева
e-mail: photo@haskovo.net
Haskovo.NET не носи отговорност за неотразяване на предизборно събитие, за
което не е получена информация по този ред.
Всички предизборни материали, независимо от жанра им, се заплащат
предварително, съгласно Чл. 198, ал. 5 от Изборния кодекс. Заплащането е според
Тарифа, неразделна част от този Регламент и валидна за всички участници в
изборния процес.

Кандидатите, упълномощените представители на политическите партии, коалиции
и инициативни комитети, заплащат стойността на политическата агитация директно в
медията, без посредничество, за да бъде гарантиран минималният и коректен размер на
плащанията.
Всички участници в предизборната кампания и техните представители от
политически партии, коалиции и инициативни комитети са длъжни да спазват Изборния
кодекс, както и нормите на действащото в България законодателство. Ползващите
Haskovo.NET за предизборна агитация са длъжни да спазват принципите на коректност и
етично поведение.
Право на отговор Haskovo.NET предоставя само в случай, че такова искане е
постъпило в медията в срок до 24 часа от публикуването на оспорваната информация.
Право на отговор се предоставя по законово установения ред, съгласно чл. 188 от
Изборния кодекс на Република България (изм. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019 г.). Отговорът
се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.
Haskovo.NET няма да публикува никакви предизборни материали 24 часа
преди изборния ден и в изборния ден, съгласно Чл. 182, ал. 4 от от Изборния кодекс.
Всички отговори на засегнати в предизборната кампания страни, които не са публикувани
до 24 часа на 25 октомври, ще се публикуват след официалното обявяване на изборните
резултати.
Сайтът Haskovo.NET е само доставчик на информация и не носи никаква
отговорност за изявленията, направени по време на предизборната кампания, както и за
съдържанието на готовите материали, предоставени за агитация от централите на
политическите партии, коалиции или инициативни комитети, или от фирми,
разпространяващи агитационни материали в рамките на Кампания за местни избори 2019.
При получаване на готов материал за публикуване Haskovo.NET не носи
отговорност за съдържанието му. При изработване на продукта от Haskovo.NET
задължително се спазват указанията на Изборния кодекс.
При неточно и некоректно подадена информация от предизборен щаб или
упълномощено лице, САЙТЪТ не носи отговорност.
Haskovo.NET не редактира информация, подадена от предизборен щаб или
пресцентър, ако за това няма изрична договорка между медията и съответния
представител.
Форми на участие
Представяне на кандидат, листа
Репортаж от събитие
Интервю
Видео репортаж – до 3 минути
Публикуване на рекламен банер

ТАРИФА
Цени за публикуване на предизборни материали,
предоставени от пресцентър или ПР на партия или кандидат
Форма на участие

Макет
Местни избори 2019
/присъствие до 72 часа/

Макет Новини
/присъствие 24 часа/

Представяне на
кандидат, листа

150 лв.

180 лв.

Репортаж от събитие

180 лв.

210 лв.

Интервю

240 лв.

288 лв.

Дописка, съобщение

120 лв.

150 лв.

Формат за
материалите
Текст -doc, pdf
Снимки - jpg
Текст -doc, pdf
Снимки - jpg
Текст -doc, pdf
Снимки - jpg
Текст -doc, pdf
Снимки - jpg

За отразяване на събитие от екип на Haskovo.NET:
- в рамките на гр. Хасково се заплащат допълнителни разходи - 24 лв. с ДДС.
- извън гр. Хасково се заплащат допълнителни разходи - 48 лв. с ДДС.
Видео репортаж – публикуване за 24 часа на начална
страница в раздел „Мултимедия“

150
лв./мин.

mp4

Цени за публикуване на рекламен банер
позиция

показване

период

Цена с ДДС

A
728х90

Начална страница

30 дни

420

Новини

30 дни

360

Всички страници

30 дни

480

Начална страница

30 дни

270

Начална страница

30 дни

270

Всички страници

30 дни

300

Новини

30 дни

270

Начална страница

30 дни

420

C
300х250
B
728х90
D
300х250
E
728х90
K
728х90

Всички цени са с включен ДДС!

Публикуване на рекламен банер за период от:
1 седмица – 40 % от стойността на банера за 1 месец
2 седмици – 60 % от стойността на банера за 1 месец
3 седмици – 80 % от стойността на банера за 1 месец
Цена за изработка на банер – 100 лв.
Отстъпки за обем:
Рекламна кампания на стойност от 800 до 1 000 лв. - 5 %
Рекламна кампания на стойност от 1 000 до 3 000 лв. - 10 %
Рекламна кампания на стойност от 3 000 до 5 000 лв. - 15 %
Рекламна кампания на стойност над 5 000 лв. - 20 %

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Запознат съм с Регламента за предизборна агитация в сайта Haskovo.NET и с Тарифата
за заплащане на предизборните материали.
Приемам условията и правилата на сайта за водене на предизборна кампания за Избори
за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Дата…………....….

Подпис:……………......................……

Гр. Хасково

Име : ……………………………………

