ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният
.............................................................................................................
(трите имена)
ЕГН: ............................, живущ:
.............................................................................
упълномощен представител на
..........................................................................................................................
(име на политическа партия/коалиция/инициативен комитет)
регистриран/-а за участие в Местни Избори 2019 г.
Декларирам, че в качеството ми на възложител по смисъла на чл. 49 ЗЗД възлагам на “168
часа” ЕООД публикуването на приложените реклами (платени съобщения) в
обслужвани от нея печатни издания от името и за сметка на представляваната от
мен политическа сила (кандидат), инициативен комитет или коалиция.
Текстът на рекламите (платените съобщения) е съставен самостоятелно от
политическата сила.
Известна ми е отговорността по чл. 146 и сл. от НК, по чл. 45 от ЗЗД и по реда на Изборния
кодекс.
Известно ми е, че рекламите (платените съобщения) не могат да съдържат
текстове, които съдържат политически внушения в полза или във вреда на едно
или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.
В случай, че във връзка с публикуването на рекламата (платеното съобщение) бъдат
предявени претенции по административно-, гражданско- или
наказателно-процесуален ред, срещу „168 часа“ ЕООД или обслужвани от нея
печатни издания и техни сътрудници, включително и претенции за накърнени
авторски и сродни права, декларирам, че ще поема удовлетворението на такива
претенции за своя сметка, с оглед освобождаването от отговорност на
дружествата и техните длъжностни лица, на които съм възложил работата, респ. ще
обезщетя „168 часа” ЕООД за претърпените имуществени и/или неимуществени вреди в
случай на ангажиране отговорността на издателя по повод заявената публикация.
В случай, че срещу публикацията постъпи право на отговор, се задължавам да
заплатя стойността на тази публикация в полза на „168 часа“ ЕООД, по
действащите тарифи.
Не възразявам, при отпечатването на платено съобщение, то да бъде
обозначено по възприетия от съответното печатно издание начин, като при
отпечатването се спазят изискванията на Изборния кодекс.
Декларатор:
Подпис ......................................
Трите имена

(.................................................................)

Приложения:
1. Удостоверение от ЦИК на политическа партия/коалиция/инициативен комитет за участие
в изборите;
2. Документ, удостоверяващ представителната власт на декларатора.

