РЕГЛАМЕНТ
условия на „ЕСКОМ МЕДИА ГРУП“ ООД

за провеждане на предизборна кампания в Телевизия “еТВ”
за избори за президент и вицепрезидент на РБългария на 14 ноември 2021 г.

В предизборната агитация по Телевизия “еТВ” могат да участват всички регистрирани за
участие в Изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г.
В предизборната кампания се спазва принципът на равнопоставеност на кандидатите.
Телевизия „еТВ” представя на всички, регистрирани за участие в изборите кандидати, партии или
коалиции, едни и същи условия и цени. Тарифите за тези услуги са обявени, според изискванията
на Изборния кодекс, пред Сметната палата, РИК Хасково и на сайта на телевизията – www.etv.bg
„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.
Предизборните прояви на регистрираните за участие в изборите кандидати от
политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети се отразяват и
излъчват в програмата на Телевизия “еТВ” чрез платени репортажи, интервюта, видео клипове и
други журналистически форми.
Видео материалите от предизборните събития се излъчват в специална предизборна
рубрика „Предизборна хроника”. Тя присъства в програмата на Телевизията всеки делничен ден
след емисия „Новини” в 19:30, 21:00 и 23:00 часа. В почивни дни видео хрониките от
предизборните прояви се излъчват в установените за новинарската емисия часове: 19:30, 21:00 и
23:00. При отразяване на предизборните събития и при излъчване на видео материалите се
спазват принципите на равнопоставеност и ротационност в поредността на представянията.
По време на предизборната кампания Телевизията няма да включва в новинарските
емисии материали и новини за посещения на партийни лидери, членове на МС, на Европейския
парламент, представители на политически сили, коалиции или организации, свързани с
кампанията за избиране на народни представители. Всички официални визити в Хасково и
региона на ръководители на организации, ангажирани с предизборната кампания, се отразяват
според правилата на този регламент.
Кандидатите, регистрирани за участие в изборите или техни представители, информират
екипа на медията 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 Телевизията:
038/ 536 553, 087 8 92 87 59 – Пламена Пилитова, e-mail: novini@etv.bg
038/ 536 554, 089 2 25 44 30 – Галина Делинова, e-mail: reklama@etv.bg
Телевизията не носи отговорност за неотразяване на предизборно събитие, за
което не е получила информация по този ред. В предизборната хроника за деня се включват
събития с начален час до 16:00 същия ден. Всички останали прояви се включват в
специализираните за предизборна агитация рубрики на следващия ден.

Упълномощените представители на политическите партии, коалиции и инициативни
комитети заплащат стойността на политическата агитация директно в Телевизията, без
посредничество, за да бъде гарантиран минималният и коректен размер на плащанията.
Всички предизборни материали, независимо от жанра им, се заплащат предварително,
преди излъчването им, 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.
Участниците в предизборната кампания , които желаят да провеждат телевизионна агитация,
подписват ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с правилата на този регламент и провеждането на
кампанията по Телевизия “еТВ”.
Телевизията не предоставя на участниците в кампанията архив на излъчените видео
материали. Ако такъв бъде заявен, той се таксува, съгласно действащата ТАРИФА за изработка
на съответния вид рекламен или агитационен продукт.
Политически дебати по време на предизборната кампания ще се провеждат в случай на
проявен интерес от поне двама участници в предизборната надпревара. Времето за политически
дебати ще бъде съобразено с програмната схема на Телевизията. Условията за начина на
провеждане на дебатите и времетраенето им се договаря допълнително между страните
участници и Телевизията, съгласно този Регламент. Дебатите се излъчват директно. Повторение
на дебатите не се предвижда. Темата на всеки дебат и въпросите към участниците в него се
определят предварително от водещия и заявилите участие. В предизборното дискусионно
студио може да участва само по един кандидат или упълномощен представител на политическа
партия, коалиция и инициативен комитет. Дискусията се води на български език.
Всички представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети са
длъжни да спазват Закона за Радиото и Телевизията, Изборния кодекс, както и нормите на
действащото в България законодателство. Ползващите програмата на Телевизията за
предизборна агитация са длъжни да спазват принципите на коректност и етично поведение.
Право на отговор на засегната страна Телевизията предоставя при условията на чл. 18 от
Закона за радиото и телевизията и чл. 199 от Изборния кодекс. Искането до медията може да се
направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.
Времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от
предаването. Отговорът се излъчва безплатно до обема на материала, на който отговаря.
Телевизия “еТВ“ е само доставчик на информация и не носи отговорност за
изявленията, направени по време на предизборната кампания, както и за съдържанието на
видео продукти, предоставени от централите на политическите партии, коалиции или
инициативни комитети, или от фирми, разпространяващи видео продукти.



Всеки материал трябва да съдържа недвусмислено послание, че купуването и
продаването на гласове е престъпление.
Във всеки материал трябва да се съдържа информация за Възложителя - партия, коалиция
или инициативен комитет. Телевизия „еТВ“ няма да излъчва анонимни материали,
свързани с предизборната кампания.





В предизборните видео материали не може да се използват химна, герба и знамето на
Република България или на чужда държава, религиозни знаци или изображения, както и
да съдържат дискриминация, основана на расов, етнически или друг признак
Предизборната кампания се води на български език

При неточно и некоректно подадена информация от предизборен щаб или
упълномощено лице, Телевизията не носи отговорност.
Телевизията не редактира информация, подадена от предизборен щаб, ако за това няма
изрична договорка между медията и съответния представител.

ТАРИФА
за участие в предизборната кампания по Телевизия “еТВ“ Хасково
за Избори за президент и вицепрезидент на РБългария на 14 ноември 2021 г..
Форми на агитация
- репортаж от събитие

180 лв./ мин.

- интервю, съобщение, обръщение, анкета

150 лв./ мин.

- участие в предизборен дебат

600 лв.

- запис на видео, предназначено за друга медия

120 лв./ мин.




за копие или архив на излъчен материал в програмата на Телевизията се заплаща 50% от
стойността на изработката на съответния материал по ТАРИФА
за отразяване на събитие извън гр. Хасково от екип на Tелевизията се заплащат
допълнителни разходи в размер на 48 лв. с ДДС.
Изработка на видео клип
15 секунди
30 секунди
60 секунди

240 лв.
360 лв.
540 лв.
Излъчване на видео клип

ЧАСОВИ ПОЯС

15”/лв

30”/лв

60”/лв

ДНЕВЕН ПОЯС 12:00-17:00 ч.

18.00

24.00

36.00

ВЕЧЕРЕН ПОЯС 17:00-22:00 ч.

24.00

30.00

42.00

КЪСЕН ПОЯС 22:00 – 24:00 ч.

18.00

24.00

36.00

ПРЕДИ „НОВИНИ” 19:30 ч. / 21:00 ч.

36.00

42.00

54.00

ПРЕДИ ИГРАЛЕН ФИЛМ

30.00

36.00

48.00

Забележка: Посочените цени са за еднократно излъчване на видео клип
Срокът за изработване на рекламен видео клип в “eТВ” е 5 работни дни.

Пакетни оферти
/излъчване на видео клип за 14 дни/
ПАКЕТ 1 40+12излъчвания
10 излъчвания преди сериал 12:00
10 излъчвания преди емисия “НОВИНИ” 19:30
10 излъчвания преди емисия “НОВИНИ” 21:00
10 излъчвания преди игрален филм 21:30
12 излъчвания преди игрален филм 14:30/17:30/19:30 (почивни дни)
ПАКЕТ 2 30+12 излъчвания
10 излъчвания преди емисия “НОВИНИ” 19:30
10 излъчвания преди емисия “НОВИНИ” 21:00
10 излъчвания преди сериал/актуално предаване 20:00
12 излъчвания преди игрален филм 17:30/19:30/22:00 (почивни дни)
ПАКЕТ 3 20+8 излъчвания
10 излъчвания преди емисия “НОВИНИ” 19:30
10 излъчвания преди емисия “НОВИНИ” 21:00
8 излъчвания преди игрален филм 14:30/19:30 (почивни дни)
ПАКЕТ 4 10+4 излъчвания
10 излъчвания преди емисия “НОВИНИ” 21:00
4 излъчвания преди игрален филм 19:30 (почивни дни)

15”

1 260,00 лв.

30”

1 572,00 лв.

60”

2 196,00 лв.

15”

1 116,00 лв.

30”

1 368,00 лв.

60”

1 872,00 лв.

15”

858,00 лв.

30”

1 026,00 лв.

60”

1 362,00 лв.

15”

432,00 лв.

30”

516,00 лв.

60”

684,00 лв.

Излъчване на клип за период от 7 дни: 30 % отстъпка от цената!
Излъчване на клип за период от 5 дни: 40 % отстъпка от цената!

Всички цени са с включен ДДС!

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Запознат съм с Регламента за предизборна агитация, провеждана по Телевизия “еТВ”
Хасково и с Тарифата за заплащане на предизборните материали, изработвани и излъчвани в
Телевизията.
Приемам условията и правилата за водене на предизборна кампания за избори за
президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. по Телевизия “еТВ”
Хасково.

Дата…………….
Гр. Хасково

Упълномощено лице:…………………
Име: …………………………………

