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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

 

 
 

ДОКЛАД 

 
 

 

от ПЕТЪР ЧОБАНОВ – министър на финансите 
 
 

 

 Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на Тарифа, 

по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните 

предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и 

техните регионални центрове 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 

 На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация  и в изпълнение на т. 2, б. „б“ от Решение № 165 на Министерския 

съвет от 24 март 2014 г. за подготовката и произвеждането на изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България през 2014 г., внасям за разглеждане проект на 

Постановление на Министерския съвет за определяне на Тарифа, по която партиите, 

коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската 

национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, в 

рамките на предизборната кампания за избиране през 2014 г. на членове на Европейския 

парламент от Република България. 

Съгласно чл.197 от Изборния кодекс Министерския съвет, не по-късно от 40 дни преди 

изборния ден приема тарифата за предизборните предавания по Българската национална 

телевизия и Българското национално радио. 

Предизборната кампания се отразява в програмите на Българската национална телевизия 

и Българското национално радио, под формата на клипове, диспути и други форми договорени 

с представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.  

Проектът на тарифа е изготвен в съответствие с предложенията на ръководствата на 

Българската национална телевизия  и Българското национално радио.  
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Проектът на постановление не въвежда норми на европейското право, поради което не се 

изготвя справка за съответствие с европейското право.  

Прилагането на постановлението няма да окаже пряко или косвено въздействие върху 

държавния бюджет. 

 

  

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

  

 На основание чл. 197 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация и в изпълнение на т.2, б.“б“ на РМС № 165 

от 24 март 2014 г., внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за 

приемане Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат 

предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално 

радио и техните регионални центрове. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на постановление на Министерския съвет; 

2. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

3. Финансова обосновка към проекта; 

4. Съгласувателна таблица. 

 

            

  
 

МИНИСТЪР: 
      ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

 

 

   
 

 

   

     


