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МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 

Ценова листа за реклама в специализирани предизборни блокове,  

тв репортажи и филми 

по TVN 

І. Тарифа за излъчване на видеоклипове, спот и обяви в прайм тайм, цена за 30 секунди 

ІІ. Тарифа за излъчване на PR – репортажи, интервюта, обръщение, предизборна хроника, 
цена за 1 минута 

От понеделник до 
петък

Цена до 30 сек. Празници, събота и 
неделя

Цена за 30 сек.

Час на излъчване Час на излъчване

18.30 /19.00 

С л е д ц е н т р а л н а 
емисия  новини

100,00лв. Документални филми 50,00лв.

21.35 - 22:00ч. Преди/
след късна емисия 
новини

90,00лв. Игрални филми 70,00лв.

Час на излъчване Делник Уикенд

18:30 Преди емисия Новини 

Прайм тайм

300лв. 250лв.

21:30 Преди късна емисия 
новини 

Прайм тайм

250лв. 200лв.
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*Изработка на тв репортаж, интервю, обръщене – заснемане и 
постпродукция за 1 мин. – 200 лв. 
 

Цени за реклама в уебсайт 

Предизборно студио -  дебат с продължителност  от 4 минути в гр. Русе.                                                                                        

Кратко представяне на кандидата в неговото ежедневие до 7 мин. 

 

Час на излъчване Делник Уикенд

Платена публикация в уебсайт                    
www.tvn.bg

100лв. 100лв.

Поместване на банер в 
уебсайт

500лв. (по време на цялата 
кампания).

500лв.(по време на цялата 
кампания).

Час на излъчване Делник Уикенд

19:00 - 20:00ч. 1000лв.

Час на излъчване Делник Уикенд

След централна емисия 
новини (прайм тайм)

300лв. / мин.
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V. Цени за изработка на рекламно съобщение, спот и клип с продължителност до 30  

секунди 

5.1 Рекламен спот – извънстудийни стоп кадри с анимирани ефекти  и дикторски текст – 300 лв. 

5.2. Рекламен клип – заснемане, монтаж и постпродукция при готов сценарий – 450 лв.  

VІ. Завишения 

- Бърза  поръчка – 2 дни преди първо излъчване + 50%; 

- Експресна поръчка – 1 ден преди първо излъчване + 100%. 

VІІ. Отстъпки за обем: 

Над 5 000 лв. – 5%; 

Над 10 000 лв. – 10 %; 

Над 15 000 лв. – 16%; 

* Забележка: Посочените цени са без включен ДДС. Медия-планът и носителят с готов 
видеопродукт се предават от рекламодателя не по-късно от 5 дни преди старта на кампанията, 
в противен случай поръчката се заплаща като експресна.  

*TVN Bulgaria запазва правото си да изменя програмния блок. 
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