
До  

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ

До    

СМЕТНАТА ПАЛАТА

ОТНОСНО: условия, ред и тарифи на flashnews.bg за 
отразаване на предизборната кампания на партии, 
коалиции и инициативни комитети за ИЗБОРИ за 
общински съветници и кметове, насрочени за 27 
октомври 2019г.

 Уважаеми дами и господа,

На основани е чл. 187 от Изборния кодекс , предоставяме 
на Централната избирателна комисия  и Сметната палата  
условията, реда и тарифите на flashnews.bg за отразаване
на предизборната кампания на партии, коалиции и 
инициативни комитети за ИЗБОРИ за общински 
съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 
2019г..
1.Тарифа с условията и реда на flashnews.bg за 
отразаване на предизборната кампания на на партии, 
коалиции и инициативни комитети за ИЗБОРИ за 
общински съветници и кметове, насрочени за 27 
октомври 2019г.
2.Проект на Договор за предоставяне на рекламни площи и
позиции  на страниците на flashnews.bg по време на 
предизборната кампания 

ПРАВИЛА

  



за условията и реда за отразяване на предизборната 
кампания на партии, коалиции и инициативни комитети
за ИЗБОРИ за общински съветници и кметове, 
насрочени за 27 октомври 2019г.

1. Flashnews.bg  предлага на всички регистрирани в Централната 
избирателна комисия партии, коалиции от партии и инициативни комитети 
платени форми за отразяване на предизборна кампания на партии, 
коалиции и инициативни комитети за ИЗБОРИ за Европейски 
парламент, насрочени за 27 октомври 2019 г.,  съгласно Тарифа, 
приложена към настоящите Правила. 
Flashnews.bg  предлага отстъпка при закупуване на пакети на определена
стойност, описани в Тарифата,  като всички други отстъпки от тарифите за
излъчване на търговски съобщения и/или общите условия и/или включени в
индивидуални договори са невалидни. 
2. При желание от страна на клиента същият има възможност да замени 
избран компонент от Тарифата с друг компонент, на същата стойност, като 
стойността на заменящия компонент се изчислява по единични цени, 
съгласно Тарифата. 
3. Партията/Коалиция от партии/Инициативният комитет може да ползва 
услугите на медийна агенция за медийно планиране и като посредник при 
плащанията, като всички условия и правила запазват силата си по 
отношение на съотв. Партията/Коалиция от партии/Инициативен комитет. 
4. Предизборната кампания се открива на 27.09.2019г.  и приключва на 
25.10.2019г. 

5. ОСНОВНИ ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО МАТЕРИАЛИТЕ ЗА 
ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ 
А. ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ 
5.1. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и 
продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-
малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е 
разположена в обособено поле (за материалите, които ще се публикуват в 
интернет). В аудио и аудио-визуалните материали тази информация следва 
да се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание. 
5.2. Във всеки материал трябва да бъде отбелязано от чие име се издава, 
т.е във видеоматериала следва да се посочва името на Възложителя 
(конкретната партия, коалиция от партии или инициативен комитет); 
5.3. В материалите не могат да бъдат използвани химна, герба и знамето на
Република България. 
5.4. В материалите не може да съществува расова, етническа и друг вид 
дискриминация. 
5.5. Всеки материал трябва да бъде в съответствие със законите на 
Република България. 
5.6. Предизборната кампания се води на български език. 
5.7. Забранява се използването на материали, които застрашават живота и 
здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост 
и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват 
добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. 
6. Крайните срокове за предоставяне на медия-план, носители с 
клипове и други необходими материали са, както следва: 

  



6.1. Медия план - 2 пълни работни дни преди първото излъчване; 
6.2. изпращане на материали - 2 пълни работни дни преди първото 
излъчване; 
6.3. Възлагателно писмо (ако е приложимо) - 2 пълни работни дни преди 
първото излъчване; 
6.4. Подписан договор - 2 пълни работни дни преди първото излъчване; 
6.5. Документ за авансово плащане - 2 пълни работни дни преди първото 
излъчване. 
7. Провеждането на предизборна кампания стартира след 
задължително предоставяне на следните документи: 
7.1. Документ за извършено 100% авансово плащане; 
7.2. Договор, подписан от „Флаш нюз” ЕООД и упълномощеното лице; 
7.3. Възлагателно писмо – ако е приложимо; 
7.4. Удостоверение от ЦИК за регистрация в изборите и/или в националния 
референдум; 
7.5. Нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо представителната 
власт на лицето, подписало Възлагателното писмо. 
 
*„Флаш нюз” ЕООД  обявява на интернет страницата си www.flashnews.bg 
информация за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в 
изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, в срок до 3 
дни от подписването на договора, като се сваля от сайта
не по-рано от датата на обявяване на резултатите от изборите.

*„Флаш нюз” ЕООД  отразява на сайта си flashnews.bg  откриването и 
закриването на кампаниите на кандидатите за президент и вицепрезидент 
безплатно, ако съответната партия/инициативен комитет са предоставили 
информация за това на e-mail адрес: news  @  flashnews  .  bg  .

*С оглед защита на публичния интерес, гарантиране на правота на информация и правото на 

свободно изразяване на мнение, „Флаш нюз” ЕООД  отразява събития, свързани с 
предизборната кампания извън платените от партии, коалиции и 
инициативни комитети по преценка на редакционния екип при спазване на 
принципа на професионално-етичните норми на журналистиката.

 Информацията по настоящата точка съдържа данни за:

 1. партията, коалицията или инициативния комитет;

 2. предмета на договора; 

3. срока на договора; 

4. начина, по които ще се разпространяват договорените форми;

 5. общата стойност в лева без ДДС. 

Дата: 12.09.2019г.

 гр. София

  

mailto:news@flashnews.bg


                                                                                                                              

 
Образец!

Договор

за предоставяне на рекламни площи и позиции  на страниците на 
flashnews.bg по време на предизборната кампания на партии, 
коалиции и инициативни комитети за ИЗБОРИ за общински 
съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г.

Попълва се от „Флаш
нюз”ЕООД

№ на договора дата

СТРАНИ ПО ДОГОВОРА
„Флаш нюз”ЕООД

Със седалище и адрес за кореспонденция: София, пл. България № 1, НДК-
Проно, ет.8, офис №13, с ЕИК:201460726, ДДС №BG201460726,

представлявано от Валентина Войкова,  наричано за краткост Флаш нюз
Партия/коалиция/инициативен комитет

Данни 
за Партия/коалиция/инициативен

комитет

Законен  представител на
Партия/коалиция/инициативен

комитет

Наименование________________________
___

____________________________________
Фирмено

дело№_______/______съд_______
ЕИК________________________________
Седалище___________________________
Адрес на 
управление___________________

Три имена________________________
________________________________

Л.к._____________________________
ЕГН________________________________
Адрес:_____________________________

  



__________________________________
Регистрирано в ЦИК с решиние № 
_____
 от ____________

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
Флаш нюз предоставя рекламни площи, позиции и материали за

отразяване на предизборната кампания в периода                         , съгласно
Тарифата на Флаш нюз:

Вид : Цена:  Продължителност: 

Вид:  Цена:  Продължителност: 

Вид: . Цена: Продължителност: 

Вид: -------- Цена: ------- Продължителност:

ОБЩА СТОЙНОСТ в лв. без ДДС:                                                                    
Сумата се заплаща до два дни преди началото на отразяването на

кампанията, като суми над 1000 лв. се заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО по
банков път, по сметка BG59RZBB91551007052040

Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и 
продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-
малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е 
разположена в обособено поле (за материалите, които ще се публикуват в 
интернет). В аудио и аудио-визуалните материали тази информация 
следва да се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание. 
Във всеки материал трябва да бъде отбелязано от чие име се издава, т.е 
във видеоматериала следва да се посочва името на Възложителя 
(конкретната партия, коалиция от партии или инициативен комитет); 
В материалите не могат да бъдат използвани химна, герба и знамето на 
Република България. 
В материалите не може да съществува расова, етническа и друг вид 
дискриминация. 
Всеки материал трябва да бъде в съответствие със законите на Република 
България. 
Предизборната кампания се води на български език.
Забранява се използването на материали, които застрашават живота и 
здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост 
и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват 
добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. 
Гражданската и /или наказателна отговорност за съдържанието на 
агитационните материали и изказвания на кандидати се носи от Партията/
Инициативния комитет/Коалицията като възложители и се задължават да  
поемат за своя сметка удовлетворяването на претенции от трети лица по 
повод техни предизборни платени материали.
Възложителят гарантира, че 
1.има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да 
възлага да бъде реализирана заявената кампания, има законово, 
договорно или отстъпено по друг легален начин право да използва 
включените аудио-визуални материали, графични и словни марки, девизи 
и послания, музикални, литературни и други защитени произведения , 

  



както и образите на лицата, участващи в материалите
2.е уредило взаимоотношенията, вкл. имуществените, с авторите на аудио-
визуалните материали, предоставени на Флаш нюз, с всички други 
носители на авторски и сродни права, чиито произведения и изпълнения са
включени в тях, в съответствие с изискванията на ЗАПСП и останалото 
приложимо законодателство, и че са получени от тези носители или от 
упълномощени от тях организации за колективно управление на права, 
всички необходими разрешения за използването на създадените от тях 
обекти на авторско право и сродните права
 3. аудио-визуалните материали, чието излъчване се възлага са изработени
в               съответствие  с изискванията на ЗРТ, ЗАПСП,ЗЗППТ, ЗМГО, ЗЗК, 
ЗЗ и останалото приложимо българско законодателство и за тях има 
необходимите лицензии и разрешителни.
4.Гарантирам, че лицето, което представлявам, ще поеме цялата 
отговорност, ако вследствие нарушение на някоя от горните гаранции към 
Флаш нюз бъдат предявени каквито и да било претенции. Гарантирам, че 
ако излъчването на всякакви форми на аудио-визуални материали, се 
прецени от регулаторния орган като нарушение на действащото 
законодателство и 
той наложи на Флаш нюз административно-наказателна санкция, 
дружеството, което представлявам, ще поеме за своя сметка заплащането 
на наложената имуществена санкция.
С оглед защита на публичния интерес, гарантиране на правота на информация и правото на 
свободно изразяване на мнение, „Флаш нюз” ЕООД  отразява събития, свързани с 
предизборната кампания извън платените от партии, коалиции и 
инициативни комитети по преценка на редакционния екип при спазване на
принципа на професионално-етичните норми на журналистиката.
Договорът съдържа 2/две/ страници и се подписва в 2/два/ екземпляра, по 
един за всяка от страните.
За ФЛАШ НЮЗ: За 

ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ/ИНИЦИАТИВЕН 
КОМИТЕТ

  


