
ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА “СРЕДНОГОРИЕ МЕДИЯ”
ЗА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ - 2015 ГОДИНА

ДОСТЪП ДО БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ

	 •“Средногорие Медия” осигурява на всички политически субекти равнопоставеност 
при достъпа до безплатни услуги.
	 •“Средногорие	Медия”	 осигурява	 достъп	 до	 безплатни	 услуги	 единствено	 и	 само	
до	временна	специализирана	секция	с	наименование	“Местни	избори	2015”	на	интернет-
платформата	на	медията.
 Безплатните услуги се осъществяват на интернет адрес: http://www.srednogorie.bg/
Достъпът	до	секцията	е	неограничен	и	безплатен.
	 •При	 достъп	 до	 безплатни	 услуги	 общите	 условия	 не	 предвиждат	 сключване	 на	
договор	между	медията	и	политическия	субект	-	възложител.
	 Възложителят	се	регистрира	за	безплатни	услуги	като	се	легитимира	пред	медията	с	
копие	от	регистрацията	на	политическия	субект	за	изборите,	копие	от	пълномощното	на	
представляващия политическия субект и данни за контакти.
	 •Медията	 осигурява	 равнопоставен	 и	 безплатен	 достъп	 като	 публикува	 във	
временната	 специализирана	 секция	 “Местни	избори	 2015”	 единствено	информационни	
съобщения,	придружени	от	снимков	материал.
	 •Всички	материали	за	публикуване	във	временната	специализирана	секция	“Местни	
избори	2015”	се	предоставят	на	медията	в	напълно	готов	вид	и	без	допълнителни	разноски	
или дейности. 
	 В	случай,	че	бъде	установена	нуждата	от	допълнителни	дейности	или	разноски	по	
изпратени	материали	за	публикуване,	медията	има	право	да	откаже	публикацията	им.
	 •Предоставените	 от	 политическите	 субекти	 материали	 следва	 да	 отговарят	 на	
следните характеристики:
	 1.Приемат	се	само	материали	в	електронен	формат
 2.Текстовите съобщения следва да не надвишават 1800 знака.
	 3.Снимките	следва	да	са	до	3	броя	с	размер	до	400	пискела	по	ширина,	големината	на	
файла	не	трябва	да	надвишава	300	КВ,	форматът	трябва	да	бъде	JPEG.
	 •Всички	 материали	 за	 временната	 специализираната	 секция	 “Местни	 избори	
2015”	се	изпращат	до	медията	за	сметка	на	политическия	субект	на	електронна	поща: 
srednogorie@mail.bg	 или	 чрез	 електронна	 система	 за	 трансфер	 на	 файлове	 (като	 DOX,	
TranzIt,	WebTransfer	и	други).
	 Всички	 изпратени	 материали	 следва	 да	 са	 придружени	 от	 текст	 “За	 безплатна	
публикация”.
	 •Всички	материали,	които	са	предоставени	за	публикация	от	политическите	субекти	
трябва	да	отговарят	на	приложимото	българско	законодателство.
	 С	изпращането	на	материали	за	публикуване,	политическите	 субекти	декларират,	
че	са	запознати	както	с	настоящите	общи	условия,	така	и	с	разпоредбите	на	българското	
законодателство. 



ДОСТЪП ДО ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

 •“Средногорие	Медия”	осигурява	на	всички	политически	субекти	равнопоставеност	
при достъпа до платени услуги.
	 •Всички	цени	за	платени	услуги	са	еднакви	за	всички	политически	субекти.
	 Всички	цени	са	публично	обявени	в	раздел	“Реклама”	на	интернет-платформата	на	
медията	и	се	завишават	с	50%	надбавка	за	политически	субекти.
	 •За	всички	заявени	платени	услуги	се	сключва	договор	между	медията	и	политическия	
субект	-	възложител.
	 Договорите	за	медийни	услуги	са	публични.	С	подписването	на	договор	за	платени	
услуги	 страните	 по	 него	 декларират	 предварителното	 си	 съгласие	 за	 публичното	 му	
оповестяване.
	 •Всички	заявки	за	платени	услуги	изцяло	се	предплащат	преди	да	бъдат	изработени	
и излъчени/публикувани.
	 Медията	има	право	да	откаже	изработка/излъчване/публикация	на	заявена	платена	
услуга при липса на направено предплащане.

ДОСТЪП ДО ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ТЕЛЕВИЗИОННА ПРОГРАМА

 •“Средногорие	Медия”	 осигурява	 достъп	 до	 платени	 услуги	 чрез	 телевизионната	
програма	“ТВ	Средногорие”.
 Медията осигурява достъп до телевизионния канал “ТВ Средногорие” чрез кабелната 
мрежа	на	кабелния	оператор	“РЕТЕЛ”.	
	 •Медията	осигурява	достъп	до	следните	платени	телевизионни	продукти:	изработка	
и	 излъчване	 на	 кратки	 съобщения/обяви;	 излъчване	 на	 предоставени	 рекламни	
видеоклипове;	 изработка	 и	 излъчване	 на	 платени	 репортажи;	 участие	 в	 седмично	
телевизионно предаване “Обзорно студио”.
	 •Всички	изисквания	и	характеристики	на	телевизионните	продукти	вкл.	тарифите	са	
достъпни	чрез	раздел	“Реклама”,	линк	“Актуална	оферта	за	реклама	и	услуги	в	телевизионна	
програма”	на	интернет-платформата	на	медията.

ДОСТЪП ДО ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА

 •“Средногорие	 Медия”	 осигурява	 достъп	 до	 платени	 услуги	 чрез	 интернет-
платформата	си.
 Медията	 осигурява	 достъп	 до	 интернет-платформата	 си	 на	 интернет	 адрес:	
http://www.srednogorie.bg	и	всички	нейни	раздели,	секции	и	страници.	
	 •Медията	 осигурява	 достъп	 до	 следните	 платени	 интернет	 продукти:	 рекламни	
банери	с	различни	размери	и	местоположение;	излъчване	на	pre-roll	видео.
	 •Всички	 изисквания	 и	 характеристики	 на	 интернет	 продуктите	 вкл.	 тарифите	 са	
достъпни	чрез	раздел	“Реклама”,	линк	“Актуална	оферта	за	реклама	и	услуги	на	интернет-
платформата”	на	интернет-платформата	на	медията.


