
 
 
 

                                             Приложение 1 

ТАРИФА 

по която партиите, коалициите и инициативните комитети за 

независимите кандидати заплащат предизборните предавания 

излъчвани по кабелна телевизия “ТВ-Нет Сателит” - Трявна 

 

� РЕКЛАМЕН ВИДЕОКЛИП  

 

– представлява видеоматериал, озвучен с музика и рекламен текст, 

изчетен от диктор. 

 

ТАРИФИ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ И ИЗРАБОТКА 

 

Времетраене Изработка Излъчване  

До 15 секунди 150 30.00 лв. 

До 30 секунди 200 40.00 лв. 

До 60 секунди 300 45.00 лв. 

До 90 секунди 350 50.00 лв. 

 

Изработката на рекламен видеоклип е до 5 дни. 

 

Утежнения в цените 

  Експресна поръчка (до 24 часа)(при техническа възможност)

 +50% 

 

� ОБЯВА  

СЪОБЩЕНИЕ (КОМПЮТЪРЕН ТЕКСТ И ГОВОРИТЕЛ) 

 

ТАРИФИ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ 

 

 Само обява – 20 лв. / ден (6 излъчвания) 

 Обява със снимка – 25 лв. / ден  (6 излъчвания) 

 

 

 



 
 
 

� РЕКЛАМНО ИНТЕРВЮ ИЛИ РЕПОРТАЖ 

 

 

 

Времетраене Репортаж Повторение 

До 90 сек. 90 лева 40 лева 

До 3 мин. 120 лева  40 лева 

До 4 мин. 140 лева 40 лева 

 

Времетраене Интервю Повторение 

До 2 мин. 70 лева 40 лева 

До 3 мин. 90 лева 40 лева 

До 4 мин. 100 лева 40 лева 

До 5 мин. 120 лева 40 лева 

 

 

� ОТКРИТО СТУДИО – предварителна заявка поне 5 работни дни 

 

Времетраене Цени 

До 15 минути  90 лв.  / участник 

До 30 минути  110 лв. / участник 

 

� Повторение – 40 лева 

 

� ПРЕДСТАВЯНЕ ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ОТ СТУДИО 

 

Времетраене Цени 

До 20 мин.  250 лв. /партия, коалиция и др./ 

До 40 мин.  350 лв./партия, коалиция и др./ 

 

� Повторение – 40 лева 

 

 

 



 
 
 

� Отразяване на предизборно мероприятие на място – 150 лв. 

- Цени за излъчване: 

 

Времетраене Цени 

До 3 мин.   100 лева 

До 5 мин.  120 лева 

 

� Повторение – 40 лева 

 

� ТВ обръщение:  

 

Обръщение 5 мин.  - 100 лева 

Обръщение 10 мин. – 150 лева 

 

� Участие в телевизионен дебат – 200 лева /участник/ 

 

Приложение 1 

� ДРУГИ УСЛУГИ 

 

- Участия под формата на описаните по-горе платени услуги  се 

предоставят чрез презапис  на магнитен носител – 15 лв. 

 

 

 

Всички предизборни ТВ материали се излъчват в хроника 

„Местни избори 2019” след „Трявна днес” в 18:45ч., 20:45ч. и 

23:15ч. 

При наличие на няколко заявки за отразяване на събитие по 

едно и също време, предимство имат сключените по-рано 

договори. 

Готовият рекламен материал, заедно със схемата за 

излъчване, се депозира с входящ номер не по-късно от  4 работни 

дни преди датата на първото излъчване. 

 Заявките се обработват в съответствие с последователността 

на внасяне. 

 Плащането се извършва при заявка за подготовка/ 

излъчване на материал.  



 
 
 
  

 

ЕКСПРЕСНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ 

При заявка за излъчване на рекламния спот извън стандартните 

срокове за заявяване се заплаща допълнителна такса в размер на 

25% над дължимата сума. 

 

ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 

Схемите за излъчване се утвърждават на календарна месечна 

основа.                                                  

Изменения, допълнения, или отпадане на утвърдената схема са 

технически възможни до два работни дни преди датата на 

излъчването. 

                                

 

Обемни бонуси 

       Обемните бонуси се предоставят под формата на телевизионно 

време, в което може да бъде излъчен готов вече рекламен 

материал на клиента. При това отново важи изискването за 

заявка за излъчване.   

           

 

Посочените цени са без включен ДДС! 

 

 

 

 

                                                                                                         Утвърдил: 

                                                                                                          Ивайло Кондуков 

Сума Бонус ТВ време 

От 1500 лв. до 2000 лв. 100 лв. 

От 2000 лв до 3000 лв.  250 лв. 

Над 3000 лв 400 лв. 


