ПРАВИЛНИК
За издаване на общинския вестник „За Септември”
1. Вестникът обслужва интересите на жителите на община Септември, които с вота си
са делегирали правото на Общинския съвет, на кмета и ръководената от него
Общинска администрация да работи за тяхното благоденствие.
2. Общинският съвет гласува размера на средствата, необходими за изработването на
вестника. Кметът на общината назначава журналистите, които работят в него.
Общинският съвет и Общинската администрация разполагат с по една от вътрешните
страници на изданието, на които във всеки брой могат да публикуват материали,
решения и заповеди по свое усмотрение.
3. Вестникът се разпространява безплатно в градовете и селата на общината по начин,
който позволява да достигне до максимален брой читатели. Схемата за
разпространение се изработва от Общинската администрация.
4. В изданието трябва да се предоставя на обществото точна и проверена
информация от редактора, като не се скриват преднамерено или се изопачават факти.
5. Не се публикува информация, за която се знае, че е невярна.
6. Да не се подвежда обществото и ясно да посочваме къде са използвани
манипулирани текстове, документи и образи.
7. При отразяване на спорове се дава възможност и на двете страни да изразят своята
позиция.
8. Право на отговор на засегнати в материали за публикуване граждани, общински
съветници и служители от Общинската администрация се дава още в същия брой,в
следващият или, ако обективно са възпрепятствани, когато пожелаят.
9. Правото на отговор на засегнати лица и организации от неточни или подвеждащи
публикации се дава в следващият брой. Обемът на текста не може да надхвърли този
на публикацията.
10. Журналистите са длъжни да проверяват информацията преди нейното
публикуване, в рамките на техните възможности и правомощия. Използват се различни
източници и произходът на информацията се посочва, освен в случаите, когато имат
изрична забрана от източниците да направят това заради опасност за тяхното здраве
или живот. В подобни ситуации имената на хората се разкриват евентуално пред
съдебните органи, ако бъде заведено дело.
11. В публикуваните материали винаги се посочва, когато информацията не е
проверена.
12. Уважава се неприкосновеността на личния живот на всеки. Избягва се
публикуването във вестника на снимки, направени извън обществените места, ако
засегнатите лица не са съгласни. В материалите се спазват добрият тон и
благоприличието.
13. Само особено важен обществен интерес може да оправдае намесата на медията в
личния и семейния живот /Една публикация е в обществен интерес само когато е в
защита на здравето и сигурността, съдейства за предотвратяване и разкриване на
тежки престъпления и злоупотреба с власт и предпазва обществото от опасността да

бъде сериозно заблуждавано/. Това може да стане и в случаи, когато публикацията не
е злонамерена и оклеветяваща, а представя значими постижения или радостни
събития.
14. Уважава се правото на всеки да живее в сигурност и безопасност и не се
публикуват материали, подбуждащи или насърчаващи към омраза, насилие и всякаква
форма на дискриминация.
15. Във вестника не се публикуват безплатни информации за изяви на партии, освен
ако в тях не участват председателят на Общинския съвет, кметът на общината или
упълномощени представители на двете институции.
16. Работещите във вестника журналисти не може да се поддават на политически или
икономически натиск и влияние. Те трябва ясно да различават редакционното
съдържание от платените публикации и рекламните от спонсорираните материали.
Нямат право да използват достъпа си до информация като средство за лично
облагодетелстване. Не може да приемат каквито и да било лични, политически или
финансови стимули, които могат да повлияят на способността им да предоставят на
обществото точна информация.
17. Уважава се правото на журналиста да откаже да изпълни задачи или да бъде
посочен като автор на материали, нарушаващи буквата и духа на тази наредба.
18. Във вестника са неприемливи всички форми на плагиатство.
19. Авторите на материалите подписват с имената си във вестника своите публикации.
Когато журналистите от медията имат повече написани материали, по техен избор
част от тях може да бъдат подписани със „За септември”, което ще означава, че само
те отговарят за съдържанието им.
20. Анонимни, неподписани материали и сигнали не се публикуват, освен ако са
сериозен повод за журналистическо разследване, което да докаже истинността им. В
такива случаи резултатите може да бъдат публикувани, след като се потърси отговор
от засегнатите лица или институции, особено ако по този начин се сезира
прокуратурата или други органи за нарушения или извършени престъпления.
21. Никой няма право еднолично да иска спиране на материали, които не са в негова
угода, след като бъде потърсен за отговор. Това може да бъде поискано само ако са
отправени лични обвинения и обиди, които не засягат интересите на жителите на
общината.
22. Рекламните карета във вестника се заплащат по тарифа, определена от Общински
съвет. Всеки жител на общината или малка фирма има право да публикува безплатно
малка обява в рамките на едно изречение. Това се прави за подпомагане дейността на
хората в трудните времена на криза.
23. Начинът на използване на страниците на вестника в предизборни кампании се
регламентира след съответните актове от Общинския съвет и Общинската
администрация.

