РЕГЛАМЕНТ
условия на „ЕСКОМ МЕДИА ГРУП“ ООД
по чл. 198, ал. 1 от ИК
за провеждане на предизборна кампания в Телевизия “еТВ”
за избори за Народно събрание на РБългария на 14 ноември 2021 г.

Във връзка с провеждането на Изборите за Народно събрание на Република България на
14 ноември 2021 г, с цел повече хора да се запознаят и да направят желания от тях избор, Еском
Медиа Груп ООД предоставя възможност за заснемаме на БЕЗПЛАТНО представяне на един
кандидат (по техен избор) от партия, коалиции от партии или инициативни комитети.
Спазвайки принципът на равнопоставеност на кандидатите, Телевизия „еТВ” предоставя
10 минути на кандидат за отговор на 5 въпроса, зададени от медията. Еском Медия Груп ООД
кани всички регистрирани за участие в изборите кандидати, партии или коалиции от партии. На
всички потвърдили участие се задават едни и същи въпроси:
1. Ако Вашата партия спечели изборите, какво ще направите, за да спрете инфлацията,
която се генерира в момента, заради високите цени на тока и горивата?
2. За или против "зелените сертификати" сте и защо?
3. Какво ще направи Вашата партия, за да върне младите хора в Хасково/Смолян?
4. Какво е мнението ви за работата на прокурора Гешев и работата на съдебната система?
5. Каква е Вашата лична кауза, извън партийните интереси, която ще преследвате ако
станете депутат? или Защо хората да гласуват за Вас?
„Еском Медиа Груп“ ООД обявява на интернет страницата на медията www.etv.bg
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.
Видео материалите от представянето на кандидатите ще се излъчат по Телевизия „еТВ” и
ще се публикуват в информационни сайтове www.haskovo.net и www.smolyan.bgvesti.net, в
седмицата преди изборния ден (8-12 ноември 2021 г.) веднага след емисия Новини в 19:30, по
реда на тяхното заснемане.
Всички представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни
комитети са длъжни да спазват Закона за Радиото и Телевизията, Изборния кодекс, както и
нормите на действащото в България законодателство. Ползващите възможността за безплатно
представяне на кандидат са длъжни да спазват принципите на коректност и етично поведение.

